
Instalando o SIGI
 Passo à Passo



Instalando o Sigi

Acesse o site da viacolor, www.viacolor.com.br e em “Download”
Escolha o SIGI apropriado para seu computador, versão MAC ou Windows
(Usaremos a versão windows como exemplo)

Clique na versão desejada e observe no canto inferior esquerdo 
o download sendo feito. 
Completando o download clique no arquivo e faça a instalação  



Instalando o Sigi

Selecione a opção português e siga os passos

Para abrir o software SIGI
Clique no ícone que foi criado no seu desktop
Digite usuário e senha, caso não tenha 
cadastro clique em “não tem cadastro ”

Clique em avançar Marque a opção 
“Eu aceito os termos 
de contrato

Avançar Avançar

Avançar Clique “instalar” Clique Concluir



Conheça o SIGI

Online - como você já instalou o SIGI desconsidere este menu

Profissional - Impressões de fotos, banners e outros 

Encadernação - Se você possui o seu album já diagramado, e tem as lâminas
em JPG, utilize essa opção para escolher seu álbum. As opções de encadernação 
são variadas.

Fotolivro - Se você quer diagramar o seu album utilize esta opção.

Meus PedidosMeus Pedidos - Confira a lista de todos seus pedidos 

Cadastro - Caso queira mudar algum item do seu cadastro, como 
endereço, senha, email etc.



Fazendo seu pedido de Encadernação

Selecione quantidade de páginas

Selecione o modelo de capa 
(no exemplo o COURINO) 

Selecione a guarda
(folha colada da capa e contra capa interna)

Escolha se possui laser ou não
(no exemplo foi usado sem laser)

Selecione a cor da capa do courino



Atenção para este passo!!

Esta opção “FOTOS” é para colocar arquivos 
que servem para fazer a gravação laser. 

Mesmo você colocando a opção “SEM LASER” 
você precisa colocar qualquer imagem para o software
poder liberar você para o próximo passo. 

Escolha se possui algum tipo de estojo para seu álbum



Clique no icone indicado para selecionar seus arquivos 

Selecione todas as imagens (pressionando Shift) 
Escolha papel e laminação. 
No sistema temos 2 tipos de papel Endura fosco, que tem laminação 
fosco ou brilho, e o papel Linho.  
OBS outras laminações como VELVET é necessário 
acrescentar nas observações.



Aparece a janela Detalhes do Álbum

Avançando Detalhes do Álbum
temos a janela final 
Entrega e Pagamento 
Escolha o tipo de entrega e a forma de pagamento 
caso tenha observações sobre o álbum,
favor prescrever.



Aguarde o pedido ser finalizado

Esse é o número de 
controle do seu pedido

Pedido Finalizado com
Sucesso


