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SUÍTE-OPTIONS – GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA - BDE
A instalação do BDE é de responsabilidade do TI de cada empresa.
Para a instalação o usuário deverá ter privilégios de Administrador
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CONFIGURAR BDE-BORLAND DATABASE ENGINE EM DESKTOP
A falta de permissão da pasta de instalação do BDE e do registro do Windows e erros de configuração do BDE podem
geram erros no uso do sistema e, até mesmo, perda de informações no banco de dados.
Para prevenir erros e evitar problemas, as permissões das pastas e configurações do BDE devem estar de acordo com a
recomendação abaixo:
1.

Permissão da pasta de instalação do BDE (por padrão, ele se encontra instalado na pasta C:\Program Files
(x86)\Common Files\Borland Shared\BDE). Deve-se colocar permissão de 'Controle Total' para usuário 'Todos'. Se
não puderem colocar essa opção, coloque permissão de 'Modificação' para o usuário 'Todos'.

2.

Alterar o Windows Explorer para mostrar arquivos ocultos (geralmente basta clicar na aba 'Exibir' e marcar
'Arquivos Ocultos'). Se não existir essa aba, deverá entrar em 'Arquivos - Opções de pasta' e marcar a opção para
que ele mostre arquivos ocultos.
Utilize Windows Explorer para pesquisar na máquina inteira, pelo arquivo IDAPI32.CFG. Se for encontrado em uma
pasta parecida com C:\Users\nome_do_usuario\AppData\Local\VirtualStore...', exclua o arquivo dessa área.

3.

Acerte as permissões do BDE no registro do Windows. Para isso:
a. Clique no botão do Windows, digite regedit e abra esse programa.
b. Abra HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Wow6432Node e abra o 'Borland'.
c. Clique, com o botão direito do mouse, no item ‘Borland’ e clique em ‘Permissões’.
d. Clique no botão ‘Adicionar’ e selecione o usuário TODOS (digite Todos e clique no OK).
e. Selecione o usuário ‘Todos’ e marque permissão de ‘Controle Total’. Feito isso, clique no botão ‘Aplicar’.

4.

Feito todos os acertos nas permissões de cada item, tanto a pasta de instalação do BDE quanto ao registro do
Windows, faça as configurações do BDE, conforme instruções abaixo:
a. A pasta de instalação do BDE deve ser C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE.
Execute o aplicativo chamado bdeadmin.exe como Administrador, ele também pode ser executado via
Painel de Controle como exemplificado nas imagens abaixo.
b. Siga as instruções de configuração presentes nas imagens abaixo:
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O BDE-Borland Database Engine foi configurado corretamente no Desktop.
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ALTERAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA LOCAL
EXEMPLO NO WINDOWS 8.X
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ESTE PROCESSO DEVE SER EXECUTADO NOS DESKTOPS, NOTEBOOKS E SERVIDORES QUE IRÃO
UTILIZAR O SUÍTE-OPTIONS
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