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Programador AMT 8000 como servidor
(localhost)



Como acessar o programador por outra
maquina com mesmo banco de dados

Dentro da pasta "data" encontre o arquivo "pg_hba.conf".

Para usar uma máquina como servidor é preciso configura-la dando
permissões ao gerenciador de banco de dados do Programador AMT
8000, o PostgreSQL, assim ele irá permitir acesso de outras máquinas.

*ATENÇÃO! (O "PostgreSQL" pode servir com gerenciador de outros    
softwares, é necessário consultar antes do procedimento.)

Acesse a pasta "data" do PostgreSQL localizada em:
C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\data
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Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR
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ENCONTRANDO O ARQUIVO DE EDIÇÃO

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
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Após encontrar o arquivo "pg_hba.conf", selecione através do botão
direito do mouse sobre o arquivo a opção "Abrir com" e execute como
"Bloco de notas".

Como acessar o programador por outra
maquina com mesmo banco de dados

CONFIGURANDO O ARQUIVO DO BANCO DE DADOS
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Encontre no arquivo de texto a coluna "ADDRESS", é onde a permissão
se encontra. Perceba que esta dando permissão apenas para a
máquina de IP: 127.0.0.1/32, na imagem abaixo:
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Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR

Para que seja possível o acesso de outra maquina é necessário definir
o  "ADDRESS" para todos os IPs, alterando o IP para "all", na imagem
abaixo:

Depois de editada a permissão, salve o arquivo.
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REINICIANDO O GERENCIADOR DO BANDO DE DADOS
Após editar e salvar o arquivo é necessário reiniciar o "PostgreSQL".

Serviços
Procure em seu computador a ferramenta "Serviços".
Após encontrada busque por "postgres_service" e reinicie.

Suporte a clientes:
Vídeo tutorial:

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h
 youtube.com/IntelbrasBR
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ACESSANDO O SERVIDOR EM OUTRA MAQUINA

Depois que o serviço for reiniciado, o servidor esta configurado para
aceitar os acessos de todas as outras máquinas, desde que elas estejam
na mesma rede.

Agora, com o servidor configurado, coloque o IP do servidor no localhost
do Programador 8000 e acesse com usuário e senha.
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