
TRANSMISSOR DE ARQUIVOS PROSOL



O QUE É O TAP?
• É uma solução que integra com as plataformas do governo atendendo 

as exigências Trabalhistas e Fiscais, através de “Web Services”.

• Desenvolvido para que sua empresa cumpra suas obrigações 
com o eSocial e Reinf de maneira fácil e descomplicada.

• Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir 
com aquelas que já existem e com sistemas desenvolvidos em plataformas 
diferentes sejam compatíveis.

• Totalmente integrado com os sistemas Prosol: 
Pro-RH New, Pro-Pessoal, Pro-Fiscal New, Pro-Sped.



COMO FUNCIONA?
• Através de arquivos XML integrados via banco de dado.

• É realizado a comunicação com as plataformas do Governo pela internet,
está preparada para lidar com falhas na internet e indisponibilidade do 
servidor

• Permite a gestão do envio das informações, consulta aos retornos e 
processamentos de dados, assim permitindo total autonomia ao usuário.

•Auxilia na solução de erros e problemas com o resumo das ocorrências.



POR QUE UTILIZAR?
• A principal finalidade é a gestão das informações de forma centralizada.

• Garantir que seja cumprida as exigências do Governo e as suas mudanças.

• Armazenamento com segurança dos dados processados com os protocolos,
e recibos de entrega dentro dos prazos exigidos.



FUNCIONALIDADES:
• Integração eSocial
• Integração Reinf
• Cadastro de usuários
• Cadastro de empresas
• Empresas por usuários
• Importações de Usuários e Empresas
• Importar XML de terceiros
• Backup do banco de dados
• Pesquisa (Ferramenta de ajuda)
• Atendimento (On-line)
• Cadastro de Certificados
• Parâmetros do sistema



E-SOCIAL

PALESTRA - E-SOCIAL PROSOL SEGUNDA E TERCEIRA FASE REINF DCTF WEB
https://prosoltecnologia.com.br/Download/DownloadCurso



REINF

Treinamento REINF
https://prosoltecnologia.com.br/Download/DownloadCurso





CADASTRO DE USUÁRIOS



CADASTRO DE EMPRESAS



EMPRESAS POR USUÁRIOS



IMPORTAÇÕES DE USUÁRIOS E EMPRESAS



IMPORTAR XML DE TERCEIROS



BACKUP DO BANCO DE DADOS

Ferramenta para segurança das informações.
Recomendado realizar o procedimento periodicamente.
Solicitar ao responsável da T.I da empresa executar uma rotina de backup no servidor.



PESQUISA

Ferramenta de ajuda,
atualiza o campo pesquisa, 
auxiliando na localização dos 
eventos e informações.



ATENDIMENTO (ON-LINE)

Ferramenta para 
atendimento On-Line



CADASTRO DE CERTIFICADOS

Permite vincular um 
certificado para uma 
empresa e nas transmissões 
ser utilizado como padrão.

A1 - armazenado no próprio computador.
A3 - Disponível em token ou cartão, pode ser utilizado em qualquer computador.



PARÂMETROS DO SISTEMA

Ativa consultas e 
atualizações 
automáticas.



VISÃO GERAL - FILTROS
• Filtros por período, Empresa, CNPJ, Evento, Situação, Ambiente e Pesquisa.



VISÃO GERAL - ATUALIZAR
• Possibilidade de atualizar recibo, pesquisa e ativar excluídos.

* Utilize o botão direito do mouse sobre algum evento para abrir as opções.



VISÃO GERAL - VALIDAR
• Possibilidade de validar o XML Schema e sua estrutura antes de transmitir.

* Utilize o botão direito do mouse sobre algum evento para abrir as opções.



VISÃO GERAL - EXCLUSÃO
• Exclusão homologação da base do governo ou apenas o evento do TAP

* Utilize o botão direito do mouse sobre algum evento para abrir as opções.



Instalação

1. Microsoft .NET Framework 4.7.2

2. Arquivo ODBC 10.03

3. BANCO DE DADOS POSTGRES 10.0 Instalado

4. Windows 7 ou superior

https://prosoltecnologia.com.br/Download

Pré-requisito para executar o TAP.



Atualização
https://prosoltecnologia.com.br/Usuario/Logar

Como faço para atualizar meu sistema?



ATUALIZAÇÃO



ATUALIZAÇÃO

CAMINHO SERVIDOR: 
C:\SISTEMAS\PROSOL_NEW

OU
C:\PROSOL_NEW

PARA FAZER ATUALIZAÇÕES DE UM TERMINAL, É 
NECESSARIO QUE O CAMINHO DO SERVIDOR 
SEJA FEITO ATRAVÉS DA PASTA “SISTEMAS”.



SOLUÇÕES DE ERROS
• CERTIFICADO

• Identificação de certificado

• Certificado vencido

• Certificado difere do CNPJ/CPF emitente

• Mensagens de erro



• IDENTIFICAÇÃO DE CERTIFICADO

Para utilizar o certificado digital, é necessário preparar o equipamento onde ele será utilizado.
Para isso, é necessário baixar o Instalador Certisign. Ele instala os drivers dos hardwares
criptográficos, hierarquias de certificação e gerenciadores criptográficos, necessários para
possibilitar a emissão do seu certificado (etapa B). O Instalador Certisign pode ser utilizado nas
versões Windows 7, 8, 8.1 e 10. A instalação deve ser feita com o perfil de administrador.

Link: http://drivers.certisign.com.br/Instalador/Setup_CertiInstaller.exe

SOLUÇÕES DE ERROS



SOLUÇÕES DE ERROS CERTIFICADO



SOLUÇÕES DE ERROS CERTIFICADO



Desmarcar

Marcar

Clicar

Após realizar os 
ajustes, você pode 
tentar enviar  suas  
tabelas novamente..

SOLUÇÕES DE ERROS CERTIFICADO



SOLUÇÕES DE ERROS CERTIFICADO

• CERTIFICAÇÃO VENCIDA



SOLUÇÕES DE ERROS

• ODBC

ODBC é um padrão para acesso a sistema gerenciador de banco de dados (SGBD). Ele
basicamente faz a integração dos sistemas antigos da Prosol.



SOLUÇÕES DE ERROS



SOLUÇÕES DE ERROS

• MICROSOFT NET FRAMEWORK

O .NET Framework é uma iniciativa da empresa Microsoft, que visa uma plataforma única
para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código gerado para
.NET pode ser executado em qualquer dispositivo que possua um framework de tal plataforma.
“Wikipédia”.



SOLUÇÕES DE ERROS

O PRINCIPAL ERRO QUE 
OCORRE QUANDO ESTAMOS 

COM PROBLEMAS NO 
NETFRAMEWORK



SOLUÇÕES DE ERROS

• REINSTALAÇÃO



SOLUÇÕES DE ERROS



SOLUÇÕES DE ERROS

CLICAR COM O 
BOTÃO 
DIREITO, 

DESINSTALAR.



SOLUÇÕES DE ERROS
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