Para Microterminal iFox
Usando o software Restaurante como apoio para fazer cadastro dos produtos e gerar
arquivos para o Micro terminal






O programa iRestaurante é um facilitador para programação e manutenção do cadastro dos produtos
Os produtos podem também ser cadastrados no próprio Microterminal
Cadastrando os produtos no Restaurante facilita, além de manter uma cópia de segurança
Estas são as opções de cadastro no Restaurante
Abra o programa




Tela principal
Click no botão “Cadastramentos”



Click no botão “Produtos”



Na tela de cadastro, Click no botão incluir
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Cadastre os produtos, se for utilizar Cupom Fiscal, atenção aos impostos na coluna da Direita




Após fazer o cadastro dos produtos
Ainda na tela dos Cadastramentos, click no botão “Tabelas Exportar iRest”




Na tela importar e exportar tabela
Marque a opção exportar cadastro dos produtos e eles serão mostrados no campo
Na janela dados da planilha itens:
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Click no botão exportar iRest/Sat
Vão gerar 3 arquivos txt que serão usados para carregar os produtos no micro terminal



Os arquivos estão salvos no disco C: na pasta c:\ifox_dados arquivos prodrest.txt, setorrest.txt,
preparo.txt
Copie os arquivos para um Pendrive (prodrest.txt , setorrest.txt e preparorest.txt)
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Configurando o Micro terminal iRest


Baixe o manual de operação e programação do iRest



https://ifox.com.br//manuais/iREST%20Restaurante%20V250.pdf

Obs.: Para a programação do micro terminal recomendamos que seja feita por
uma revenda credenciada da Ifox principalmente ser for utilizar versão fiscal,
pois para ativar o Sat necessita de assinatura AC e senha técnica.

Como carregar os produtos e setores gerados no Pendrive para micro terminal



Ligar o micro terminal e aguarde ser inicializado
Após carregar o sistema, “Digita a senha do operador” e pressione a tecla “Entra” conforme mostra no visor



Maquina em “Opcão”
4



Pressione a tecla “Porg” vai parecer no viso opções 1 a 6



Digita o numero “5” e navega com a setinha para baixo ate “Importar / Exportar arquivos p/ Pendrive
Prog:83 Setas/Entra”




Coloque o Pendrive na USB do micro terminal e pressione a tecla “Entra”
Digite a senha mestre e pressione a tecla “Entra”



No visor vai aparecer a opção “1-Importar produtos e setores” pressione a tecla “Entra”,
Escolha (1) se o arquivo estiver na raiz do Pendrive ou (2) se estiver em um diretório nesse caso informe o
nome do diretório e pressione a tecla “Entra”
(1) Raiz



(2) Diretório

O micro terminal após carregar os produtos e setores será reiniciado automático
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Usando o garçom eletrônico Ifox








No microterminal Execute o PROG 666, ou use o Menu na opção "5", e use as setas PARA BAIXO e selecione
"TRABALHA EM REDE", pressione a tecla “Entra” e responda as perguntas.
“Terminais Operam em Rede ?” responda pressionando a tecla com a letra “S”
“Usa Garcom Eletronico via Aplicativo ? ” responda pressionando a tecla com a letra “S”
“Aplicativo pode emitir Contas ? ” responda “S” ou “N”, lembrando que se “S” você pode instalar no Celular
uma impressora Bluetooth para impressão das contas.

Após programar o Microterminal irá REINICIAR.
Ao entrar novamente em OPÇÃO, irá aparecer no visor "G OPCAO”, “G” de garçom eletrônico

Como instalar o Garçom Eletrônico no Celular Android














Com o navegador do celular, acesse nosso site https://ifox.com.br
No menu, selecione “Aplicativos”
Role a tela para baixo até localizar “iGarçom Eletrônico – para Software e Microterminais iRestaurantes”
Toque em “Leia Mais” e estará na página que descreve este Aplicativo
Role mais um pouco para baixo e verá uma série de Links
Agora ATENÇÃO !!!, link para o Microterminal é este da imagem

No celular toque em um dos 2 links. O arquivo instalador será baixado e em seguida instalado.
No Celular DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE configurar o IP como descrito no documento da imagem abaixo, na
mesma tela que fez o download acima

Leia o documento e configure o IP do celular, OU ...

Como configurar o IP do Celular Android
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Usando o Garçom Eletrônico no Celular Android



Após instalar o App no Celular, abra o app. Se for a PRIMEIRA vez que está sendo executado, será solicitado
uma senha de ativação. Digite iFox e a Data atual INVERTIDA.
Exemplo: A data do dia é “12/02/2022” então digite “ifox22022021” e tecle OK
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Antes de qualquer operação deverá ser feito o Download Produtos, veja a sequência das imagens



Verifique os cadastros foram feitos corretamente
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Após verificar o cadastro correto volte à tela Inicial
Lá estão os botões de fácil entendimento.
Caso haja dúvidas na operação, basta nos contactar
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Para Software iRestaurantes








Para o software iRestaurantes utilizar o “iGarçom Eletrônico” será necessário instalar um software
chamado “iFox PDVN Server” que é o responsável pela comunicação com o app iGarçom Eletrônico
Click neste link abaixo
Instalador: https://ifox.com.br/downloads/Instalador%20iFox%20PDVN%20Servidor%20480.exe
ou

Atualizador: https://ifox.com.br/downloads/Atualizador%20iFox%20PDVN%20Servidor%20480.exe
Este programa pode estar na mesma máquina onde está o programa iRestaurantes ou no Servidor
do Banco de dados se houver um.



ESTE PROGRAMA DEVE SER INICIADO MANUALMENTE TODA VEZ QUE O COMPUTADOR FOR
REINICIADO.



O IP da máquina onde este programa “iFox PDVN Server” está instalado, deverá ser do tipo
“192.168.X.111”, onde “X” pode ser “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, ou “15”. Ex: “192.168.0.111”.
Uma vez definido sua faixa de IP, deve baixar no Celular o instalador APK correspondente ao IP
escolhido.
Com o navegador do celular, acesse nosso site https://ifox.com.br
No menu, selecione “Aplicativos”
Role a tela para baixo até localizar “iGarçom Eletrônico – para Software e Microterminais
iRestaurantes”
Toque em “Leia Mais” e estará na página que descreve este Aplicativo
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Role mais um pouco para baixo e verá uma série de Links
Agora ATENÇÃO !!!, baixe o instalador do iGarçom referente ao seu range de IP



Uma vez selecionado, aguarde o download e faça a instalação do Aplicativo

Usando o Garçom Eletrônico no Celular Android



Após instalar o App no Celular, abra o app. Se for a PRIMEIRA vez que está sendo executado, será solicitado
uma senha de ativação. Digite iFox e a Data atual INVERTIDA.
Exemplo: A data do dia é “12/02/2022” então digite “ifox22022021” e tecle OK



Antes de qualquer operação deverá ser feito o Download Produtos, veja a sequência das imagens
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Verifique os cadastros foram feitos corretamente




Após verificar o cadastro correto volte à tela Inicial
Lá estão os botões de fácil entendimento.
13



Caso haja dúvidas na operação, basta nos contactar
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