
INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (A1)

 Explicação: No explicativo que se segue, será demonstrado como efetuar a instalação do certificado 
digital no sistema, isso, depois de estar previamente instalado na máquina, no formato (. pfx). Esse 
procedimento deve ser feito apenas no navegador Internet Explorer. 

1- Importação do certificado
2- Exportação do certificado
3- Inclusão do certificado no sistema.    

1- Importação do certificado
 Clique com o botão direito sobre o ícone do certificado e vá na opção Instalar PFX.

                                 
                                                            

 Clique em avançar nas próximas duas telas que serão abertas.
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 Informe a senha do certificado, marque as opções: Marcar chave como exportável e Incluir todas 
as propriedades estendidas e clique em avançar.

                                                               

 Na próxima tela, deixe marcada a primeira opção e clique em avançar, e na tela seguinte, clique em 
concluir.

               

 Aparecerá a informação de que a importação obteve êxito, clique em OK para finalizar a importação 
do certificado.
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2- Exportação do certificado
 Abra uma página do Internet Explorer, e vá em: Ferramentas > Opções da internet.

                   

 

 Clique na aba conteúdo e no botão certificados, e na próxima tela selecione o certificado e clique 
em exportar.
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 Na próxima tela clique em avançar, e depois marque a opção: Sim, exportar a chave particular e 
clique em avançar.

                

    

 Na tela seguinte marque as opções: Incluir todos os certificados no caminho de certificação e 
Exportar todas as propriedades estendidas, clique em avançar. Depois informe e confirme a senha
e clique em avançar novamente.
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 Em seguida dê um nome (sem espaços, caracteres especiais e não muito extenso) ao certificado, 
clique em avançar e depois em concluir.

       

                                                                  
 Aparecerá a informação de que a importação obteve êxito, clique em OK para finalizar a exportação 

do certificado.

                                                               

 O certificado exportado irá aparecer na área de trabalho.
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3- Inclusão do certificado no sistema.

 Para finalizar o processo será necessário incluir o certificado no sistema, para isso acesse o módulo: 
Faturamento.

 Em seguida acesse: Arquivo > Empresa.
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 Desça até o campo certificado digital selecione o arquivo digital já exportado que está na área de 
trabalho e clique no disquete para salvar.

                      

 Obs.: Para testar o funcionamento do certificado, acesse: Faturamento > Atualização > Gera Nf-e e 
Suframa e clique no link disponibilidade de serviço.
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