Importação de dados da
versão 2.4
Como proceder para importar dados para nova versão
das planilhas (2.5)
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Importando os dados
1. Preparar importação
Para realizar a importação de dados a sua versão atual deve ser a 2.4, importador não
suporta versões anteriores. Este documento contempla todos os passos para a importação dos
dados antigos (2.4) para a nova versão das planilhas de obra (2.5).
Para seguir este documento você precisa já ter baixado a nova versão em um diretório e já ter as
descompactado (Ex. D:\Planilhas\Planilhas de Obra v2.5 - XP_\) conforme imagem abaixo,
IMPORTANTE: É necessário ter lido também o documento "Primeiros Passos".

Figura 1 - Local onde as planilhas foram descompactadas

3 Importando os dados
O processo de importação é simples e rápido, leva menos que 3 minutos para a conclusão.
Para Executar o importador é necessário ter executado "1. Preparar inicialização das planilhas" do
documento "Primeiros Passos" nas planilhas recém baixadas e já descompactadas.
Veja o passo a passo abaixo:
1. Abrir a planilha "importador" da pasta onde você baixou e já descompactou as planilhas (ex.
\Planilhas de Obra v2.5 - XP_);
a. Colocar na célula B3 a pasta onde está localizada a planilhas de obra versão 2.4

2. Pressionar o botão "Importar da versão anterior (2.4)"
- Poderá aparecer a seguinte mensagem abaixo, e caso aparecer pressionar o botão
"Importar da versão anterior (2.4)"
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- Poderá aparecer a seguinte mensagem abaixo, e caso aparecer pressionar "Fim " e voltar
na planilha chamada "Importador", pressionar novamente o botão " Importar da versão
anterior (2.4)"

- Ao final do processo deverá ser mostrada a seguinte mensagem indicando que todos os
seus dados foram importados com sucesso
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3 Conferindo os dados importados
Verifique se todas as colunas "Situação" estão com a palavra "Importado", isso indica que
tudo foi importado com sucesso.
Faça ainda uma breve verificação se os dados estão corretos e caso tenha algum problema
ou dúvida enviar email ao nosso suporte.

Atenciosamente,
Equipe de atendimento ao Cliente
http://www.planilhasdeobra.com/
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