
 

 

Guia de Instalação do Gat Tecnologia PDV 

Instalação 

 

1. Acesse o endereço http://downloads.gaterp.com#pdv 

2. Realize o download e instale o Gat Tecnologia PDV (verifique a versão do programa de 

acordo com sua UF). 

 

3. Ao final da instalação, deixe marcada a caixa Instalar Java 32 Bits (não é necessário caso 

o sistema esteja sendo atualizado, e não instalado pela primeira vez). 

 

4. Realize a instalação do Java 32 Bits.  

  

http://downloads.gaterp.com/#pdv


 

 

Possíveis problemas na Instalação 

1. Caso seja apresentada uma mensagem Já Existe Uma Instância do PDV Aberta ou 

Acesso Negado. 

a. Aperte simultaneamente a tecla de Logo do Windows e a tecla da letra R. 

b. Digite appwiz.cpl. 

 

c. Localize todos os programas chamados Java ( Java ™ 7, Java Update, Java FX, etc) 

e desinstale-os de seu computador. 

 

d. Acesse novamente o endereço http://downloads.gaterp.com#tpdv 

e. Realize o download e reinstale o Java 32 Bits. 

f. Logo após, realize os seguintes passos: 

http://downloads.gaterp.com/#tpdv


 

 

i. Entre em Computador ou Meu Computador. 

ii. Entre na pasta Disco Local (C:/) ou C:/. 

iii. Dentro de Disco Local (C:/), entre na pasta Arquivos de Programas (x86) ou 

Program Files (x86) para Windows 7; ou Arquivos de Programas ou 

Program Files para Windows XP. 

iv. Acesse respectivamente, as pastas Java / Jre6 / Bin. 

v. Localize o arquivo chamado Javaw.exe. 

 

  



 

 

vi. Clique com o botão direito sobre o mesmo e clique em Propriedades. 

 

  



 

 

vii. Selecione a Aba Compatibilidade e marque Executar Este Programa como 

Administrador ou Run This Program As Administrator. 

 

  



 

 

a. Localize o atalho para o PDV na Área de Trabalho do Windows 

b. Clique com o botão direito e selecione Abrir Com, e logo após, Escolher 

Programa Padrão. 

 

 

c. Clique em procurar e realize os seguintes passos: 

 

i. Entre em Computador ou Meu Computador. 



 

 

ii. Entre na pasta Disco Local (C:/) ou C:/. 

iii. Dentro de Disco Local (C:/), entre na pasta Arquivos de Programas (x86) ou 

Program Files (x86) para Windows 7; ou Arquivos de Programas ou 

Program Files para Windows XP. 

iv. Acesse respectivamente, as pastas Java / Jre6 / Bin. 

v. Localize o arquivo chamado Javaw.exe. 

 

 

d. Clique sobre o arquivo e clique em Abrir, e logo após, Ok. 

e. Execute novamente o PDV. 

Configuração 
 

1. Entre em contato com a Gat Tecnologia para que seja feita a configuração do sistema. 

Clique aqui para conhecer nossos canais de atendimento. 

http://www.gattecnologia.com.br/contato

