Manual de Instalação de

CERTIFICADOS

A1

Olá,
cliente
Soluti!

Você já realizou a compra
do seu Certificado
Digital e a validação dos
seus dados. Agora falta
pouco para começar a
utilizar o seu Certificado
A1 e simplificar os seus
negócios.
Este manual vai te ajudar
na emissão e instalação.
Acompanhe nossas
instruções!
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Instalação do

Certificado
A1

Após a validação dos
dados, você precisa gerar
o seu Certificado Digital
em um computador.

Para isso existem duas situações:
1. Se a sua validação foi feita de forma presencial
em um de nossos pontos de atendimento, você
recebeu um Documento Reservado que contém
as informações de usuário e senha de emissão.
Elas são necessárias para baixar o Certificado no
seu computador.

2. Se a sua validação foi feita de forma online, via
Videoconferência, você recebeu a informação
do usuário de emissão no e-mail cadastrado;
já a senha é a que foi criada no momento do
agendamento da videoconferência. Com essas
informações você pode baixar o Certificado no seu
computador!

A emissão/baixa do seu Certificado Digital pode
ser realizada nos sistemas operacionais Windows,
macOS ou Linux.
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Emissão do

Certificado
A1

O primeiro passo para
emitir o seu Certificado
A1 é atualizar ou fazer o
download do Java em seu
computador. Para isso,
basta clicar aqui

java

1. Acesse https://www.soluti.com.br/certificado-a1
e localize o tópico Assistente de Emissão de
Certificado;
2. Clique no botão Download Assistente;
3. Abra e execute o arquivo Emissor.jnlp;
4. Preencha os campos de usuário e senha de
emissão;

5. Clique em Emitir Certificado;
6. Escolha o local no computador em que os arquivos
do seu Certificado ficarão armazenados;
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7. Crie uma senha com no mínimo 8 caracteres, seja
números ou letras. Essa senha é pessoal e você irá
digitá-la toda vez que for instalar o Certificado em
algum computador;

8. Clique em OK para concluir a emissão do seu
Certificado, e ele estará pronto para uso.

IMPORTANTE: Crie uma pasta no seu computador
e faça uma cópia dos arquivos do seu Certificado
Digital, pois eles são gerados apenas uma vez. Não se
esqueça de guardar suas senhas também. A Soluti
não tem acesso à elas e não é possível recuperá-las
posteriormente.
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Instalação do

Certificado
A1 no Windows

Agora que o seu
Certificado A1 já foi
gerado, você precisa
instalá-lo no computador
que deseja utilizar.

Começando pelo Windows, siga as instruções:
1. Clique duas vezes no arquivo do Certificado salvo
em seu computador;
Obs.: Por padrão, o Certificado Digital da Soluti é salvo
com o nome do titular e o CPF, ou o nome da empresa
e o CNPJ.

2. Selecione Usuário Atual;

3. Clique em Avançar;
4. Digite a senha criada no ato da emissão do
Certificado Digital e, em seguida, marque as duas
opções;

5. Clique em Avançar por duas vezes, e depois em
Concluir.

Pronto! A instalação do seu Certificado Digital foi
realizada com sucesso.
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Instalação do

Certificado
A1 macOS

Seguimos agora para a instalação do Certificado
no MacOS:
1. Clique duas vezes no arquivo do Certificado salvo
em seu computador.
Obs.: Por padrão, o Certificado Digital da Soluti é salvo
com o nome do titular e o CPF, ou o nome da empresa e
o CNPJ.

2. Digite a senha criada no ato da emissão do seu
Certificado Digital.
3. Após a instalação, será aberto o aplicativo Acesso
às Chaves. Na lista, localize o seu Certificado, que
terá o nome do Titular ou nome da empresa.
4. Clique duas vezes no nome do seu Certificado e,
em Confiança, selecione Confiar Sempre.

Pronto! A instalação do seu Certificado Digital foi
realizada com sucesso.
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Dicas
ATENÇÃO!

CUIDADO!

Por questões de
segurança, a Soluti não
tem acesso às suas
senhas.

Lembre-se que você é
responsável por todas as
operações feitas com o
seu Certificado.

Não perca a senha. Caso
isso aconteça, será
necessário adquirir um
novo Certificado. Anote
as informações de login
e senha em um local
seguro.
Caso queira testar
o funcionamento do
Certificado emitido
clique aqui
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Ainda
precisa de
ajuda?

Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato
com o nosso time de atendimento:

