O sistema gratuito que ajuda sua empresa crescer

Instalação do ERP Lite Free Plus
O ERP Lite Free Plus é um sistema gratuito que apoia micro e pequenas empresas, auxiliando no
seu crescimento. Siga os próximos passos para obter os melhores resultados e ter a melhor experiência
com o ERP Lite Free Plus.

Pré-requisitos (configuração mínima aconselhável):


Sistema operacional (64 bits): Windows 7, 8, 8.1, 10 ou superiores.



Memória RAM: 4 GB



Disco Rígido: 80 GB



Processador: 2,8 GHz



Resolução vídeo: 1024 x 768 (XGA)



Microsoft .NET Framework 4.0

Importante: não recomendamos a utilização de sistemas operacionais Starter/Home Basic por
limitações.



Antes de iniciar a instalação, feche todos os programas em execução.



Após ter feito o download do sistema, clique em ERPLiteFreePLUS.msi para iniciar a instalação.



Leia com atenção os termos de utilização do sistema clique em Avançar.



Selecione o local desejado para que a instalação seja feita. Para sua comodidade sugerimos manter
o local que o sistema traz automaticamente.



A próxima etapa é a seleção do Regime Tributário de sua empresa, que poderá ser Normal ou
Simples Nacional. Escolha uma destas duas opções e clique em Avançar e Instalar. Aguarde a
conclusão da instalação e então, clique no botão Concluir.



Na sua área de trabalho foram criados dois atalhos: um chamado ERP Lite Free PLUS e outro
Converte Emissor Gratuito NF-e.



Clique duas vezes no atalho ERP Lite Free PLUS, onde será apresentada a tela Personalização da
base de dados.



Aqui serão solicitados os dados para a personalização da base de dados. É importante que sejam
inseridos dados relacionados à empresa que irá utilizar o sistema.



Com base nestes dados, o sistema irá personalizar esta cópia gratuita do ERP Lite Free Plus e os
dados desta personalização serão utilizados na emissão de relatórios e impressão de documentos
pelo sistema, inclusive nota fiscal eletrônica.



Realize o cadastro de sua empresa no site erplitefree.com.br (gratuitamente)e receba sua chave de
acesso.



Esta chave foi enviada para o e-mail informado no registro realizado pelo site erplitefree.com.br.
Caso você ainda não tenha feito o registro, você terá que fazê-lo para poder ter acesso ao sistema.



O próximo passo é digitar a chave de acesso.



Esta chave de acesso irá liberar o uso do sistema por 60 dias, contados a partir da geração. Após o
término do período de uso, você deverá gerar uma nova chave de acesso pelo site
erplitefree.com.br apenas informando o CNPJ da empresa registrada. Esta chave de acesso é
fornecida gratuitamente pela WK Sistemas.



Após isso, aguarde a preparação de sua base de dados para o primeiro uso.



Ao concluir essa etapa, uma mensagem é apresentada informando sobre o registro de sua base.



Como mencionado pelo sistema, como este é o seu primeiro acesso, a seguir, deixe os campos
Usuário e Senha em branco.

Concluindo estas etapas, você já estará apto, a iniciar os principais cadastros de sua empresa no
sistema, como clientes, produtos, notas fiscais, entre outros. Basta prosseguir com o roteiro de instalação
que em pouco tempo o ERP Lite Free Plus estará pronto para sua utilização.

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em
forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que
preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores
bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema,
através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, através do Conecte.WK.

