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Introdução
Este documento descreve os passos para atualização da versão 3.16 para a versão 3.17 do
produto FoccoERP em um servidor.

Fique ligado
Procedimento de Backup
Antes de iniciar o processo de atualização do FoccoERP 3.17, a Focco indica como uma boa
prática executar um backup do sistema e da base de dados.

Sincronismo de Base de Dados
Antes de iniciar o processo de atualização do FoccoERP 3.17, convém realizar a rotina de
sincronismo da base de produção para a base de testes conforme necessário.
Após realizar a atualização, se o sincronismo entre Produção (3.16) e Testes (3.17) for
executado, irá gerar diversos problemas na base de dados.

Validação de Customizações e Relatórios no FoccoVision
Por se tratar da atualização de uma nova release pode existir impacto nas customizações
e Relatórios do FoccoVision em alguns processos do FoccoERP. Na release 3.17 deve-se
avaliar os seguintes processos que podem ter sido impactados: FoccoCT-e, IntegraNF-e,
Notas Fiscais de Entrada e Saída, MyFocco, FoccoMAIL, Apontamento de Produção,
Unidades de Medida e Número de Nota.
A Focco recomenda fortemente que seja feita a homologação das customizações e
relatórios do FoccoVision antecipadamente na base de testes.

MyFocco
Devido às alterações visuais, para os clientes que possuem o produto MyFocco, sugerimos
que seja emitido um relatório que permite visualizar os programas e campos que possuem
personalizações. O relatório está disponível em Utilitários >> Relatórios >> Relatório de
personalizações visuais do MyFocco.

Prazo para Atualização da 3.17
A garantia da versão 3.16 se encerra em 08/02/2018. Portanto, após tal data não haverá
mais suporte e manutenção para a versão 3.16.
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Processo de Atualização
Pré-Requisitos
Para a migração do FoccoERP para a versão 3.17 em um servidor são necessários alguns prérequisitos:
•

Acesso ao Servidor do FoccoUPDATE – Para prosseguir com a atualização é necessário
acesso à maquina onde está instalado o FoccoUPDATE.

•

Aplicar o último pacote do FoccoERP 3.16 – É necessário que o ambiente que se
deseja atualizar esteja atualizado via FoccoUPDATE até o pacote número: 31441.

•

Conectividade ao Serviço de Atualização – É necessário que a estação do
FoccoUPDATE possua conectividade ao servidor de atualização do FoccoUPDATE
(http://update.focco.com.br:10004).

Atualização do FoccoERP 3.17
• Sobre a Atualização dos Ambientes – O FoccoUPDATE verifica automaticamente se o
ambiente selecionado está atualizado até o pacote de atualização mínimo
(denominado pacote de corte). Cabe ressaltar que para que a migração da versão seja
bem sucedida é necessário que o último pacote de atualização disponível para a
versão 3.16 já esteja instalado no ambiente selecionado (conforme seção PréRequisitos).
• Sobre a Política de Migração Focco – O FoccoUPDATE verifica automaticamente a
ordem dos ambientes de atualização sendo migrados, isto é, é impossível atualizar o
ambiente de produção antes do ambiente de testes. Isto é uma política definida pela
Focco para garantir uma maior segurança no novo processo de migração de versões.

Para iniciar o processo de atualização do FoccoERP, acessar o servidor do
FoccoUPDATE e abrir o atualizador. Se o ambiente já possuir os pré-requisitos será exibido um
alerta conforme a imagem 1 informando sobre a disponibilidade da atualização da release. Ao
clicar no botão “SIM” o sistema irá alterar a versão do ambiente para a nova release.
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Imagem 1 – Alerta no FoccoUPDATE

Caso escolha a opção “AGORA NÃO” o aviso de nova versão disponível ficará
aparecendo para o ambiente, conforme imagem 2, permitindo que seja realizado
posteriormente.
Ao clicar no botão “Atualizar Release” o sistema irá alterar a versão do ambiente para
a nova release. Após esta etapa, os pacotes da nova release irão aparecer para atualização.

Imagem 2 – Tela do FoccoUPDATE

Depois de atualizar a release em pelo menos um ambiente de testes, o botão de
atualizar release ficará disponível também para a base de produção.
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Atualizar Release - FoccoUPDATE
Depois de alterar a versão do ambiente, devem ser executadas as atualizações disponíveis
no FoccoUPDATE. Para isto, selecionar o ambiente migrado e executar as atualizações.

Pacote de Release
O primeiro pacote de atualização de cada um dos ambientes migrados pode demorar
alguns minutos. Este pacote contém todos os arquivos necessários para a migração da
base de dados. Além disso é MUITO IMPORTANTE atualizar todos os pacotes de
atualização disponíveis para o ambiente migrado. A Focco não se responsabiliza por bases
atualizadas parcialmente, pois com isso não existe como garantir a estabilidade da versão.
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