
Coletor IP

Procedimento:

Existem formas diferenciadas para a instalação do coletor IP variando de acordo com o sistema utilizado.

Caso esteja utilizando o sistema  Sumus Servidor for Web ou  Sumus Servidor for Web IP, siga os  
próximos passos:

• Através do instalador do sistema, escolha a opção “Instalação costumizada” e selecione “Coletor IP”, 
conforme imagem a seguir:

• Após concluir a instalação, constará entre os serviços do Windows um novo serviço chamado “Sumus 
Coletor IP” que se refere ao coletor;

• Reinicie o computador para que o coletor seja ativado e a sua tela de configuração seja exibida.

Caso esteja utilizando o sistema Sumus Tarifador for Windows, a opção de instalação do coletor não 
constará entre os itens disponíveis no instalador.

O coletor é disponibilizado a partir do momento em que se seleciona uma central com o recurso de envio 
de bilhetagem pela rede.

Portanto verifique se o aplicativo Colip.exe consta na pasta Stwin.

Caso contrário, mantenha contato com nosso suporte para que possamos disponibilizar o aplicativo.
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Basta selecionar este iten 
durante a instalação.



Caso o novo serviço não seja adicionado automaticamente, pode-se acrescentá-lo manualmente.

Para isto, siga os próximos passos:

• Acesse o diretório de instalação do Sumus através de um prompt  do DOS e digite o seguinte comando:

A imagem acima é um exemplo da adição do serviço “Sumus Coletor IP” aos serviços do Windows e pode 
variar de acordo com o diretório de instalação do Sumus utilizado em seu servidor.

• Portanto, acesse o diretório de instalação do Sumus e execute o comando colip /install para que o 
novo serviço seja adicionado;

• Da mesma forma, se necessário desinstalá-lo, execute o comando  colip /uninstall
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Caso a instalação seja bem sucedida, o coletor deverá constar entre os serviços do Windows, conforme 
imagem a seguir:
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Iniciando o serviço “Sumus Coletor IP” surgirá a tela de configuração do coletor:

Siga os procedimentos:

• Selecione o sistema que está sendo utilizado e confirme;

• Selecione a central desejada em “Descrição da central”;

• Defina a porta de rede para envio de bilhetagem configurada na central de Pabx em “Porta para escuta”;

• Defina o diretório onde os bilhetes coletados deverão ser armazenados em “Diretório para gravação dos 
dados”;

• Defina o nome do arquivo coletado em “Nome do banco de coleta”;

• Habilite a opção “Exibir central no monitor” para que possa acompanhar em tela o recebimento das  
novas ligações.
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• Em seguida clique no botão salvar configuração e aguarde a seguinte tela:
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Caso hajam dificuldades em efetuar a coleta, faça o teste pelo Hyper Terminal como segue:

• Defina o endereço IP da central em “Endereço do host” e o número da porta de rede utilizada em  
“Número da porta”.

• Em “Conectar-se usando”, defina “TCP/IP (Winsock)”;

• Clique em “OK” e aguarde o recebimento da bilhetagem em tela:

Se após esse procedimento a bilhetagem não for recebida, verifique a central e a comunicação entre ela 
e o computador.
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Em seguida acesse esta opção 
para receber os bilhetes.
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