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Instalação do Xerox FreeFlow® software Servidor de 
Gerenciamento do Repositório  

O Servidor de Gerenciamento do Repositório (RMS) é um serviço que permite 
que os aplicativos FreeFlow sejam conectados a repositórios de documentos 
compatíveis.  

Pré-requisitos 

Use as orientações abaixo para instalar o software RMS: 

• O software RMS é compatível apenas com os sistemas operacionais 
Windows XP ou Server 2003. 

• Para acessar o servidor SharePoint, o software RMS tem que ser instalado 
no mesmo PC que o software SharePoint.  

• Se o software RMS for instalado no mesmo PC que o SharePoint, este tem 
que ser instalado primeiro. 

• Para acessar o servidor DocuShare, o software RMS pode ser instalado no 
mesmo PC que o aplicativo FreeFlow ou em um PC com a mesma 
configuração mínima requisitada pelo aplicativo FreeFlow. Não instale o 
software RMS no mesmo PC que o DocuShare. 

• Se o software RMS e o aplicativo FreeFlow estiverem sendo instalados no 
mesmo PC, o RMS deve ser instalado antes do FreeFlow. 

Instalação 

Use as etapas gerais a seguir para instalar o software Servidor RMS FreeFlow. 

1. Localize o software Servidor RMS executável que descarregou 
anteriormente. Clique duas vezes no arquivo executável. O aplicativo 
Instalador do FreeFlow inicia, verifica os pré-requisitos e exibe a tela “Bem-
vindo”. 

2. Clique em Avançar. A tela “Tipo de Instalação” é exibida. 

3. Clique em Avançar. A tela “Destino” é exibida. 

4. Clique em Avançar para aceitar a localização de instalação padrão. A tela 
“Pronto para Instalar” é exibida. 

5. Se quiser, clique em Alterar para selecionar um local de instalação diferente. 

6. Clique em Instalar. O aplicativo é instalado. A tela “Instalação Concluída” é 
exibida. 

7. Clique em Concluir. O sistema será reiniciado. 

Configuração 

Siga as instruções de sua documentação FreeFlow e a ajuda on-line para 
configurar a conexão RMS.  

Se o software RMS e o aplicativo FreeFlow estiverem no mesmo PC, o local do 
repositório pode ser definido para "localhost" em preferências ou configuração do 
sistema do aplicativo. 

 


