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Modelo StarSign Crypto Starsign
CUT / S (GD)

IDENTIFICAÇÃO DO TOKEN

Modelo Token 5110 | 5100 (SafeNet)

Modelo ePass2003



Caso não saiba como verificar qual a versão do sistema operacional:
Basta apertar ao mesmo tempo as teclas “Windows + Pause Break”.

Basta apertar a tecla “Windows + E”
(?) Sobre o menu “Este Computador” clicar com o botão direito do mouse.
(?) Clicar no menu “Propriedades”.

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL





https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/downloads/tokens

INSTALAÇÃO DO DRIVER DO TOKEN (CERTISIGN)



Modelo StarSign Crypto Starsign CUT / S (GD)

Rodando o driver do token

Rodando o gerenciador do token



INSTALANDO DRIVER



INSTALANDO GERENCIADOR



INSTALANDO GERENCIADOR



INSTALANDO GERENCIADOR



Observação: caso você tenha o navegador Firefox instalado em sua
máquina, esse ícone deverá aparecer em sua barra de tarefas durante a
instalação.

Selecione a versão do navegador que deverá ser instalado também o
gerenciador e clique em instalar.



Modelo Token 5110 | 5100 (SafeNet)

Rodando o driver do token



INSTALANDO DRIVER



INSTALANDO DRIVER



INSTALANDO DRIVER



https://www.soluti.com.br/

INSTALAÇÃO DO DRIVER DO TOKEN (SOLUTI)



Rolar a página até encontrar a seção “Identificação de Mídia” e clicar
no botão “Token”

Clicar no link de baixo: “Token EPASS2003 para Windows”.



Modelo ePass2003

Rodando o driver do token



INSTALANDO DRIVER



INSTALANDO DRIVER



https://www.java.com/pt-BR/download/

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO JAVA





Adicionar o endereço do Assine Já na lista de exceções:
https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br





ASSINATURA
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