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O que é o Kitty? 

 

Kitty  é um programa derivado do Putty ou putty.exe (programa de uso livre, que utiliza os protocolos de 

comunicação “Telnet e SSH”, nos sitemas Windows e Unix/Linux para conectarmos a um servidor na 

própria rede ou remotamente, via internet. 

 

Em termos mais simples: você executa KiTTy numa máquina Windows e configura uma conexão, por 

exemplo, a um servidor Linux. 

 

A Solusoft adotou este programa, emulador de terminal, como padrão para acesso ao Sistema Gerencial 

S.G.A. Neste manual orientamos como você deve configurar o mesmo para que acesse o sistema SGA. 

 

Primeiramente devemos instalar o programa KiTTy  no computador que vai acessar o sistema. 

 

Para fazer o download do programa instalador do KiTTy “Srvcon-6.05.exe”, acesse nosso site 

www.elw.com.br, clique na tag “downloads”, “ Srvcon - Acesso ao Sistema, Fotos e Relatorios PDF” e 

no link “baixar arquivo”. 

 

Execute o programa Srvcon-6.05.exe – ele instala o Kitty e cria a pasta C:\SGASRV no disco local. 

Ao término da instalação são criados 02 (dois) ícones na a´rea de trabalho do seu computador: 

 

Você pode personalizar o ícone do Kitty localizado no programa C:\Sgasrv\SgaECF.exe   

A primeira vez que executamos o KITTY, ele abre a tela de configuração: 

 

Category 

http://www.elw.com.br/
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A tela mostra a coluna “Category” a esquerda, com vários tópicos: Session, Terminal, Windows, Connection. 

A medida que “clicamos” em cada tópico a tela á direita muda para definirmos as configurações. 

Neste tutorial iremos mostrar apenas o necessário para o SGA se tornar acessível (observe os campos 

sombreados em AMARELO). Para os outros tópicos de configuração não mencionados neste manual, deve ser 

estudado o manual do Putty, sendo que mudanças em itens não mencionados podem provocar perda de 

qualidade, tanto de tela quanto de acesso. 

 

Categoria “Session” 

 
 

Em session devemos preencher o campo Host Name (or IP address) e o número da “Port” ou porta de acesso 

ao servidor.  

Os endereços de servidores podem ser nomes – ex.: linux.no-ip.info – ou endereços de IP fixos – ex.: 

187.153.15.128. 

Quanto ao número da porta podem ser, ex.: 22, 65534, 7777, etc. 

 

Para saber o host e a porta, consulte o suporte da Solusoft ou verifique a configuração de um terminal em 

funcionamento em seu ambiente, caso seja uma reinstalação de uma estação que foi formatada ou nova 

estação na loja. 

 

O tipo de conexão deve ficar marcado como “SSH”. 

 

No campo “Saved Sessions” digite o nome da sessão que está configurando, ex.: SGA ou Linux. 

Clique no botão “Save”, para continuarmos a configuração. 

 

Para você consultar a configuração em outra máquina e ver o nome do hosts ou número do IP e a porta, abra 

a tela do sistema clicando 2x no ícone “SGA” na área de trabalho, será apresentado a tela de login do 

sistema. 
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Em seguida clique com o botão direito do mouse na borda superior. 

 
 

Clique na opção “New Session” 
 

No quadro “Default Settings”, veremos o nome das sessões já configuradas no putty, clique no nome abaixo 

“sga” e em seguida no botão “Load”. 
 

   

Após isto será preenchido o campo “Host Name 

(or IP address)” e “Port”. 

Anote estes dados e digite no Putty que você 

está configurando no outro computador. 
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Dando prosseguimento as configurações restantes, observe as telas a seguir e clique nas demais “Categorias” 

na coluna a esquerda e marque as opções que aparecem á direita: 
 

   
 

   
 

  
 

Nesta sessão em “Window title” 

podemos colocar o nome fantasia 

da empresa. 
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neste campo escreva   sga  (minúsculo.)... 

Para finalizar, voltamos a clicar em 

“Session” e em seguida no botão “Save” 
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Para que a sessão configurada carregue automaticamente, devemos clicar com o botão direito do mouse no 

atalho do Putty na área de trabalho da estação e escolher propriedades. 

    
 

A configuração final de ser feita editando o arquivo Kitty.ini que está na pasta C:\Sgasrv: 

  
 

        

Na aba “Atalho” escrevemos 

“@<nome da sessão salva>”, 

no caso presente    @SGA 

Altere para a “PORT” que está no 

“Kitty.exe” no início deste 
manual e salve o arquivo 

Para acessar o sistema clicar 2 vezes no ícone da 

área de trabalho “SGA”. 

Será apresentado  a tela de acesso ao sistema onde 

devemos digitar o seu  USUÁRIO   e SENHA    

teclando ENTER em seguida. 
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Antes de prosseguir, lembramos que a versão do SGA no cliente deve ser a 6.05. 

Devemos também atualizar os seguintes programas: 

sgamenu.gnt  sgamenu.php  kittycmf.sh kittyrv.sh sgakitty.gnt 
kittycm.sh  kitty.sh  ssrel.gnt ssrel.php ssrelphp.gnt  

da pasta /u/sga do Linux 100. 

 

 

Com esta configuração temos disponíveis as seguintes funções: 

 

 Visualizar, e posteriormente imprimir, relatórios no formato “PDF” ao teclar “F6”. 
(Portable Document Format é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems em 1989, para apresentar 

documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional usados para criá-los.) 

 

 Visualizar Fotos ao teclar “F9” ou “F10” conforme menu SGA. 

 

SGA – Aplicativo SRVCON 
 

 O programa SRVCON é um aplicativo que faz a comunicação entre o SGA (Linux) e os programas 
instalados nas estações com o sistema operacional Windows. 
 Atualmente o mesmo deve ser instalado na estação Windows para configurarmos: 

 Visualização de Fotos (produtos e/ou clientes) 

 Visualização de Relatorios em 'PDF' 

 SRVCUP 

 Nota Fiscal Eletrônica. 
 

Após instalarmos o Kitty o ícone do SRVCON já fica disponível na área de trabalho (ver pag. 03 deste 

manual. 

 Clique 2x neste ícone para rodar o programa. 

 

 Registro do arquivo COMDLG32.OCX 

 

Na pasta C:\Sgasrv existe o arquivo COMDLG32.OCX, o qual deve ser “registrado” no windows com o 

seguinte comando: 

“Iniciar, Executar – nalinha que aparece digite – c:\windows\system32\regsvr32.exe 

c:\sgasrv\COMDLG32.OCX 
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Ao clicar em “OK” devemos receber a mensagem abaixo na tela: 

    
 

Este comando é executado somente na instalação, não é preciso repetir o mesmo. 

Fotos no SGA 
 

O sistema SGA o cadastro de fotos de produtos. 

No SGA temos ainda a opção de configurar a foto do cliente, lembrando que deve ser observado a 

legislação quanto ao uso da imagem. 
 

Configurações no Servidor Linux 
 

1.1 Cadastro do usuário no “SGA”. 
 

Acessar o programa SGASSCS no sistema SGA e configurar o usuário(s) que irá(ão) utilizar o cadastro e/ou 

consulta(s) das Fotos. 

 
 

O campo 06 – Nome do Terminal, deve ser colocado o nome do usuário. 

 

 1.2...Configurar o arquivo Hosts,ecf 

Em seguida acessar o módulo SGAINCF, teclar “F5” para editar o arquivo “hosts.ecf”: 

 
É disponibilizado a edição do arquivo hosts.ecf, o qual devemos declarar os seguintes dados: 

<nome usuário>  <endereço IP do computador que ele usa>  <porta 45000>  -  vide abaixo: 

Cada informação deve ser separada por um “espaço”. 



Solusoft Solução em Informática Ltda Configuração do Kitty 2011 
 

Solusoft Solução em Informática Ltda | Rua Desemb. Alarico Barroso, no. 87 - Ouro Preto - Pampulha - CEP: 31.310-380 – Belo Horizonte – MG  -  Página 11/12 

 Tecle “F2” para “Salvar” as alterações e “F10” para sair do Editor. 

Para “cadastrar” as fotos o programa SRVCON deve estar inicializado.  

Para consultar as fotos não é necessário o programa SRVCON. 

 

Após estas configurações utilizamos os seguintes programas: 

1.3....Para cadastrar as fotos: 

 Produtos 

 
 

Sobrepondo a tela do sistema aparece uma janela com um quadro onde podemos clicar no botão 

“Importar foto”, em seguida “Confirmar importação” e depois teclar “G” para gravar. 

Para substituir uma foto existente, siga o mesmo procedimento. 

 
 

 Clientes 

Acesse SFAMM01 – Manutenção de Clientes e tecle “P” para próxima tela até acessar a teerceira tela do 

cadastro onde consta o campo 44, acesse o mesmo e siga as instruções para cadastro de foto conforme 

decrito acima para produtos: 
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1.6...Para consultar as Fotos Tecle “F9” nos seguintes programas: 

 

- SECMM01  Expansão Pedido Compras, tela 02 após digitar a cor do produto. 

- SECMM04  Entrada de Compras, tela 02 após digitar a cor do produto. 

- SESCO04  Consulta Estoque Lojas P/Referencia 

- SESCO11  Consulta Prod. para Venda p/Tamanho 

- SESMM04  Manutencao de Produto 

- SESMM05  Precificacao de Produtos 

- SFACO01   Foto do Cliente, ainda nesta opção tecle Compras do Cliente, para cada item tecle “F9” para 

                                       visualizar a Foto do produto adquirido. 

- SFACO03  Consulta de Precos 

- SFAMM01  Manutencao de Clientes, tela 01. 

- SFARD01  Pedido de Venda, segunda tela no campo quantidade. 

- SFARD03  Venda de Produto (On-Line) , segunda tela no campo quantidade. 

 
 
 
Para configurar: 
 
SRVCUP 

 31 - Manual SGAxSRVCUP_Versão 6.05.pdf 
 
Nota Fiscal Eletrônica 

 30 - Manual Instalação NF-e.pdf 
 
 

 

 

 

Backup 

 
Os sistemas comercializados pela Solusoft Informática Ltda são armazenados em computadores 

disponibilizados pelo cliente. 

Assim fica sob total responsabilidade do cliente a obrigatoriedade de fazer cópias de segurança dos dados 

destes sistemas (SGA Gerencial e SGACUP Frente de Loja). 

Os computadores (Servidor e Estação) podem sofrer panes em diversos componentes bem como ter 

programas “corropompidos” por diversos fatores. Em caso de ocorrências destas panes o cliente deve ter a 

mão uma cópia de segurança para que após resolvido o problema, o que pode ser até mesmo a aquisição de 

um novo equipamento, ter condições de “restaurar” os dados. 

smb://192.168.200.100/u/suporte/Manuais%20SGA/SGA%20Versão%206.05/31%20-%20Manual%20SGAxSRVCUP_Versão%206.05.pdf
smb://192.168.200.100/u/suporte/Manuais%20SGA/SGA%20Versão%206.05/30%20-%20Manual%20Instalação%20NF-e.pdf
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Esta cópia de segurança deve ser feita diariamente, sendo que o colaborador responsável deve também 

conferir a mídia que contém a cópia de segurança para certificar da acessibilidade aos dados. 

Lembramos que além dos dados gerenciais, estão armazenados, através dos sistemas, os dados fiscais da 

empresa, e com o advento dos documentos eletrônicos (Nfe – Nota Fiscal Eletrônica, SPED – Escrituração 

Contábil e Fiscal), faz-se necessário total atenção e acompanhamento das rotinas de cópia de segurança. 

 

Entre em contato com a Solusoft para solicitar o manual de backup e obter 

orientações sobre opções de fazer a cópia de segurança. 

 

Suporte - Solusoft 


