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1 Instalação da máquina virtual Java 
Este pré-requisito precisa ser efetuado para tornar possível os demais é o primeiro passo da instalação. Caso seu 

equipamento já possua a máquina virtual Java instalada basta utilizá-la. 

Entre no link mostrado abaixo: 

https://www.java.com/pt_BR/download/ 

E faça download da máquina virtual Java (JRE). Instale normalmente aceitando os padrões oferecidos. 

2 Acesso à internet 
É fundamental que o desktop objeto da instalação tenha acesso à internet. 

3 Características da instalação 
A infraestrutura montada foi desenhada na imagem abaixo: 
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Ao acessar o link será direcionado para uma área no site da Quarks que iniciará a instalação do EMSAcademy em 

seu desktop trata-se apenas da instalação dos programas, manuais e modelos de relatórios. A base de dados já 

está pronta para receber seus dados na Amazon. 

Conforme for montando as suas informações na base de dados na Amazon, os dados vão amadurecendo para serem 

transmitidos ao portal do eSocial. 

Quando a transmissão de dados existentes na Amazon já devidamente consistidos ocorrer (transmissão para o 

portal do eSocial) os retornos possíveis do portal do eSocial também são gravados na base de dados na Amazon. 

Com este procedimento haverá uma base de dados na Amazon contendo tudo o que ocorreu com os protocolos, 

recibos, mensagens de erro e histórico das ocorrências referentes à troca de arquivos entre o EMSAcademy e o 

portal do eSocial. 

3.1 Passo a passo da 1ª instalação 

Há dois tipos de instalações: 

3.1.1 Efetuar o Download 

Digite o link em seu navegador. 

 

Ao acessar o link digitado em seu navegador será disparado um processo de download.  
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Conforme mostrado no navegador Chrome na imagem abaixo: 

 

3.1.2 Iniciar a instalação 

Ao terminar vá para a pasta que o download foi destinado deverá observar que há um novo arquivo executável.  

 

Dê um duplo clique no arquivo recebido para iniciar a instalação. 

Será aberta uma nova janela por sobre a posicionada, conforme abaixo: 

 

Clique em executar para disparar o processo de instalação local. 

Durante este processo será oferecida opções de idiomas, selecione o Português (Brasil) e clique em OK. 

Oferecerá como padrão um local para a instalação do EMSAcademy escolha uma nova área se preferir e clique em 

Avançar>. 
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Se preferir criar um ícone do EMSAcademy na sua área de trabalho mantenha o checkbox assinalado. Clique em 

avançar. 

 

Será apresentado um quadro resumo da instalação que será efetuada. Se concordar com os pontos a instalar clique 

em Instalar. 
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Será disparado o processo de instalação: 

 

Ao terminar a instalação dará a indicação mostrada na tela abaixo: No nosso exemplo vamos manter o checkbox 

"Executar EMSAcademy-eSocial" assinalado. Clique em Concluir. 
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Em seguida lhe será solicitada seu Usuário e Senha. 

 

Informe Usuário e Senha recebidas que entrará no EMSAcademy. 

3.2 Demais instalações 

Uma grande dificuldade operacional existente na distribuição de programas é ter um controle rigoroso das 

versões. Ciente deste problema o processo de atualização de versões está sendo efetuado de maneira automática. 

Sempre que você se conectar na base de dados Amazon será disparado um processo de verificação das versões dos 

programas em seu desktop. Caso houver novas versões que precisam ser instaladas em seu equipamento este 

processo é feito automaticamente pelo EMSAcademy. 

É estabelecido um diálogo com o usuário para que execute estas atualizações. Nada complexo, algo claro e 

objetivo para facilitar o entendimento. 

Este tipo de atualização pode ocorrer a qualquer momento e sucessivas vezes. 

3.2.1 Passo a passo das atualizações de versões 

Quando você entra no EMSAcademy é disparado um processo de verificação de versões, e caso as instaladas em 

seu desktop sejam diferentes das correntes existentes, a tela abaixo será aberta para que execute as atualizações. 

Clique em "Atualizar" para iniciar o processo de atualização. 
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Será dada uma nova mensagem informando que o processo de download está sendo feito conforme mostrado na 

imagem que segue. 
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Ao terminar o download será informado que o EMSAcademy será reiniciado, clique em OK! Conforme mostrado na 

imagem abaixo: 

 

Nova mensagem informando que o EMSAcademy será atualizado. Clique em OK! 
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Finalmente seu usuário e senha serão solicitados indicando que os programas foram devidamente atualizados. 

 

 


