
ERRO AO CONECTAR 

Não foi possível conectar ao servidor de aplicação, verifique se sua rede está ok ou se o servidor 

está ligado! 

 

Windows socket error: Nenhuma conexão foi estabelecida pois a maquina de destino a 

recusou. 

 

 

Caso aparecer o erro acima fazer as seguintes verificações abaixo: 

1 - Computador servidor 

Verificar se o seguinte programa Borland Socket Server está rodando ele fica na sua barra de 

tarefas perto do relógio como na imagem abaixo: 

 

Caso não esteja rodando entra na pasta do sistema EFFICIENT geralmente esta em C:\EFFICIENT, 

dentro desta pasta tem uma pasta chamada socket você vai encontrar esse ícone com nome do 

aplicativo de “scktsrvr”. 



Caso ele esteja rodando verifique no campo “Servidor de Aplicação” se esta escrito “localhost” 

como na imagem abaixo: 

 

Caso não seja essas opções verifique se o aplicativo do servidor de aplicação está na pasta do 

sistema, as vezes o antivírus acusa ele com intruso pois faz comunicações na rede, olhe na 

imagem abaixo qual e o ícone. 

 

Caso ele esteja ausente execute o ícone ATUALIZA ele irá abrir a tela abaixo: 



 

Selecione “TIPO ATUALIZAÇÃO” ARQUIVO, clique no botão ATUALIZAR, o sistema ira pedir para 

selecionar o arquivo de atualização, vá na pasta do EFFICIENT e localize o arquivo server.bck e 

clique em abrir, após isso aparecerá um erro de um ok no erro e aperte as teclas Alt + F4 para 

fechar o Atualiza. 

Reinicie seu servidor e tente entrar novamente no sistema 

Se nenhumas dessas opções funcionar entre em contato com nosso suporte técnico. 

  



2 – Computador Cliente 

Verifique na tela abaixo se o campo “SERVIDOR DE APLICAÇÃO” está preenchido como IP ou 

nome do computador Servidor, ele não pode estar escrito “localhost”, pois isso somente quando 

for um computador servidor, para saber o IP do servidor é necessário entrar nas configurações 

de redes do servidor e olhar o IP ou nome do computador, solicite ao suporte técnico ou seu TI 

como fazer essa consulta. 

 

 

Caso “SERVIDOR DE APLICAÇÃO” esteja correto, verifique se sua rede está correta, conectada e 

funcionando, caso contrário vá até o computador servidor e verifique o Firewall dele pode ser 

do Windows ou de algum antivírus que você possua e libere as portas (111, 211 e 3050). 

 


