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Instalação do IntWHI (Scania) 

Introdução  
O IntWHI é um serviço para geração diário de arquivos XML com informações de OS abertas, 

fechadas ou canceladas em cada dia, e os salva em uma pasta pré-determinada na instalação do 

serviço. Tais arquivos XML serão enviados para o WebService da Scania através de outro programa 

externo, sob responsabilidade da concessionária. 

Instalação e Configuração do Serviço 
Para instalação do serviço, siga os seguintes passos: 

1- Execute o instalador IntWHI.Setup.msi 

 
2- Clique em Avançar, depois selecione o local de instalação e por fim clique em avançar até 

finalizar a instalação. 

 

3- Na tela de configuração, o usuário seleciona o tipo de sistema utilizado. Atualmente, o serviço 

está configurado apenas para cliente Windows. Em seguida, insira as informações de conta de e-
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mail para envio de logs para a conta, depois informe o servidor, o nome do banco matriz, e o 

usuário e senha do banco de dados com privilégios para gerar os dados.  

 
 

4- Para finalizar a configuração, informe o caminho onde deverão ser salvos os arquivos XML 

gerados e o horário diário que será executado o serviço no campo “Hora da Execução”. Caso 

queira que a primeira execução tenha uma data inicial e final de consulta, é só informar nos 

campos “Data Inicial” e “Data Final”, mas são campos opcionais. É importante ter atenção caso 

marque a opção “Atualiza cadastro de TMO”, pois caso o marque, o serviço atualizará todos os 

TMO como TMO Original. Deve ser utilizado apenas na primeira vez que o serviço seja executado 

para um banco, ou em casos excepcionais. Depois clique em Salvar. 

 

5- O usuário pode checar se o serviço está instalado e iniciado no console de serviços do Windows. 

Caso não esteja iniciado, é só clicar no link Iniciar o serviço. 

 

Observação: Após o processo de desinstalação do serviço, caso o serviço não saia da fila de console 

de serviços do Windows, execute no prompt de comando: cmd.exe /c SC DELETE 

IntWHI_V1.0 

Configuração do Sistema DealerNet 
 

Antes de seguir as indicações abaixo, certifique-se de que todos os scripts necessários para a 

instalação de serviço e da solução no sistema tenham sido executadas no banco de dados. 

1) Colocar o código da concessionaria nos parâmetros, no módulo Segurança, menu Cadastros > 

Parâmetros, na aba Empresa, opção “CODIGO DA CONCESSIONÁRIO NA MONTADORA”. 

2) Para o devido envio da informação de tipo de veículo, é necessário que o campo Tipo de Veic. no 

grupo DENATRAN da tela de cadastro de Família no módulo Oficina deve ser preenchido, caso 

contrário sempre levará como “Others”. 


