
TUTORIAL DETUTORIAL DETUTORIAL DE
CONFIGURAÇÃO DACONFIGURAÇÃO DACONFIGURAÇÃO DA

VPN SEPOGVPN SEPOGVPN SEPOG



Acesse a URL abaixo e faça o download do arquivo:
https://cloudpmf.fortaleza.ce.gov.br/index.php/s/R3TjU4kWFAL4gqu

Execute como administrador o arquivo baixado:

INSTALAÇÃO



 Para avançar, clique em: “NEXT”



 Selecione “CHECK POINT MOBILE” e, em seguida, clique em: “NEXT”



 Selecione “I ACCEPT THE TERMS IN THE LICENSE AGREEMENT” e,
em seguida, clique em: “NEXT”



 Para instalar, clique em “INSTALL” e aguarde.



 Após a instalação, clique em: “FINISH”.



Abra o aplicativo “CHECK POINT MOBILE”;

CONFIGURAÇÃO



 Clique em “YES”

 Para avançar, clique em: “NEXT”



 Configurar conforme imagem abaixo;
a. Server address or Name: vpn.sepog.fortaleza.ce.gov.br
b. Display Name: VPN PMF
c. Clique em: “NEXT”



 Aceite o certificado clicando em: “TRUST AND CONTINUE”;



 Selecione “STANDARD (DEFAULT)” e, em seguida clicque em: “NEXT”;



 Selecione “USERNAME AND PASSWORD” e, em seguida clique em “NEXT”



 Para finalizar a configuração, clique em: “FINISH”;



 Após finalizar a configuração, a tela abaixo será exibida. Caso queira
conectar na VPN, clique em “YES”.



Inserir o usuário e senha. (Caso seja o primeiro acesso, o portal vai
solicitar a trocar de senha)

a. Username: <Seu usuário>
b. Password: <Sua senha>
c. Clique em: “CONNECT”

AUTENTICAÇÃO
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