
Guia de instalação do SIACE LRF 12.0 

Visão Geral 
 
O SIACE foi completamente atualizado na versão 12.0, passando a utilizar uma versão 

mais nova do Java e um novo sistema de gerência de banco de dados. Devido a isso, não é 
possível atualizar o sistema, sendo necessária uma instalação nova. 

Antes da instalação, porém, é necessário que softwares antigos sejam desinstalados e 
que novas dependências sejam instaladas. Esse documento apresenta um passo a passo para a 
instalação correta do SIACE LRF 12.0. 

 

Observação: Nesse documento são dadas instruções que garantem o funcionamento 

do SIACE 12.0. Não há a preocupação aqui de manter a compatibilidade com outros softwares 

que possam estar sendo usados e sejam baseados em Java. Entendemos que essa 

responsabilidade cabe a quem for administrador do ambiente onde ele será instalado, uma vez 

que é praticamente impossível, dado o universo de usuários do sistema, prever todas as 

possibilidades de configurações existentes. É necessário que todos os passos sejam feitos com o 

entendimento que podem causar algum efeito colateral em outros softwares utilizados na 

máquina que utilizem alguma versão de Java mais antiga que a versão 6. 

 
Desinstalação 
 

O primeiro passo para se instalar a nova versão do SIACE é desinstalar versões de 
softwares que não serão mais utilizadas. São duas: 

 JDK 1.3 

 Interbase 
Isso pode ser feito, por exemplo, através da opção do Painel de Controles, Adicionar 

ou Remover Programas. 
No mesmo local, desinstale também quaisquer versões existentes do SIACE. 
 

Instalação de Dependências 
 

Uma vez que todas as dependências antigas foram desinstaladas, instale o novo JDK 
exigido, a versão 6. Ele se encontra presente no seguinte link: jdk-6u25-windows-i586.exe. 

 
Instalação do SIACE 
 Após a instalação das dependências, o SIACE 12.0 pode ser instalado. Basta iniciar a 
instalação e pressionar “Next” até o final da instalação. O instalador também instalará o 
Firebird, caso o mesmo ainda não esteja instalado. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-6u25-download-346242.html

