
Coletor Serial

Procedimento:

Antes de configurar o coletor serial precisamos saber as configurações de velocidade, paridade e bits de 
dados de sua central e validá-las.

Isto evita que caracteres estranhos ou a não coleta dos bilhetes aconteça.

Uma das maneiras mais confiáveis para testar a coleta de bilhetagem é utilizar um aplicativo do Windows 
chamado Hyperterminal.

Para que a coleta seja realizada através do Sumus  coletor é necessário que os dados cheguem no 
Hyperterminal.

Verifique junto ao técnico da central telefônica se possível quais as configurações de sua central e efetue 
o teste seguindos os próximos passos.

Acesse  o menu Iniciar do Windows -  Programas - Acessórios - Comunicações e selecione o aplicativo  
Hyperterminal.

A seguinte tela será exibida:

Defina um nome e selecione um ícone para sua conexão. Estes campos são livres.
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Digite aqui o nome da conexão, e 
clique no botão OK.



Selecione a porta serial onde encontra-se conectado o cabo de bilhetagem que provém da central.

Defina as configurações de sua central. É  importante verificar junto ao responsável pela central quais são 
as configurações corretas para que a bilhetagem ocorra normalmente.
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Selecione a porta serial disponível 
para conexão.

Nesta tela selecione a velocidade, 
paridade e bits de dados conforme 

sua central.



A seguir demonstramos um exemplo de uma configuração bem-sucedida:

Os  bilhetes deverão constar em tela de forma alinhada, sem nenhuma imperfeição ou caracteres 
estranhos.

Desta forma podemos confirmar que as configurações definidas conferem e são estes os dados que 
deverão ser cadastrados no Sumus  coletor
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Se as configurações estiverem  
corretas, as  ligações serão exibidas 

nesta tela de forma alinhada.



Após receber a bilhetagem de forma correta através do Hyperterminal, devemos configurar o Sumus  
Coletor.

Inicie-o e acesse o menu Configurações - Coleta, digite a senha pabx, defina as configurações de acordo 
com o padrão utilizado no Hyperterminal e clique em “OK”. 

Obs: Quando configurar o Sumus  Coletor, mantenha o Hyperterminal fechado para que a porta serial 
utilizada seja desocupada.
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