Manual de Instalação
Aplicação Pedágio para Pidion

Nota de Confidencialidade e Direitos Autorais
Este documento é de caráter estritamente confidencial, sendo que, ideias, conceitos, enfoques contidos no mesmo são de propriedade da
PagBem, para serem avaliadas unicamente pela equipe de responsáveis e não deverão ser compartilhadas com ninguém, não podendo ser
utilizada de forma nenhuma sem nosso expresso consentimento por escrito, conforme Lei Federal nº 9.610/1998.”

1.

Sobre a aplicação Pagbem

Para carga física do pedágio no cartão Pagbem é necessário, além da leitora de Smartcard (embutida
no Pidion), ter a aplicação Vale Pedágio Pagbem instalada localmente.

2.

Para instalação via FTP

Conforme definição Bunge, para atualização do Pidion será feita através de FTP.
Para facilitar a instalação nos PDAs Bunge, alocados fora dos sites Bunge (normalmente fazendas) foi
criada uma aplicação que permite instalação e ativação em cada Pidion com interação mínima do
usuário final.
Como o PDA utilizado é uma versão menos recente, o mesmo precisa de algumas atualizações para
que a nova aplicação funcione adequadamente. Por este motivo, antes de instalar a aplicação VPP,
será solicitado ao usuário atualizar o aparelho, conforme abaixo.
3.

Procedimento

FTP: deve ser disponibilizado via FTP todo o pacote enviado, contendo os seguintes arquivos .CAB:
1-) BIP1300_API_v101.cab - Instalação da API do equipamento PIDION.
2-) NETCFv35.Messages.EN.cab - Instalação de mensagens para o Compact Framework 3.5.
3-) NETCFv35.wm.armv4i.cab - Instalação do Compact Framework 3.5.
4-) sqlce.ppc.wce5.armv4i.CAB - Instalação do SQL Server Compact.
5-) Vale Pedágio PagBem - V00.90.00.01 - Homolog.CAB – Instalação da aplicação Vale Pedágio
Pagbem
O usuário deve selecionar cada .cab . Ao clicar, deve ser iniciada a instalação. Clicar em SIM.
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Se houver versão anterior, o sistema informará a substituição do mesmo. O usuário deve clicar em OK

Ao fazer o download de cada .cab, o usuário deve escolher se fará a instalação no Dispositivo ou no
ProgramStore. Aconselhamos que seja feito no Dispositivo. Clicar em Instalar.

Caso apareça mensagem para Reiniciar o dispositivo, o usuário pode clicar em cancelar e só Reiniciar
após a Instalação de todos os .cab.
Após a finalização de cada instalação, basta clicar em ok e selecionar o próximo .cab.
A instalação do Vale Pedágio PagBem - V00.90.00.01 - Homolog.CAB deve ser a última. Ao iniciar o
download da mesma pode aparecer a seguinte mensagem:

Basta o usuário clicar em Sim que a instalação seguirá normalmente.
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Basta o usuário clicar em Sim que a instalação seguirá normalmente.

Após ativação com sucesso clicar em ok.
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A aplicação estará instalada e pronta para uso.

Para fechar a aplicação deve ser utilizado sempre o botão Sair. Após a primeira utilização, o atalho
aparecerá no menu iniciar do Windows.
Caso não visualize o atalho, a aplicação pode ser aberta também pelo menu Programas.
Esta aplicação é válida EXCLUSIVAMENTE para o ambiente de teste, bem como todos os arquivos .cab
recebidos.
A VERSÃO DE PRODUÇÃO SÓ SERÁ LIBERADA APÓS O ACEITE FINAL DA BUNGE.
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