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1. Introdução
Este documento tem como objetivo auxiliar na instalação do aplicativo
SafeSign para Sistema Operacional MacOS.

Para que o processo de instalação tenha sucesso, é necessário obedecer
aos seguintes critérios.


Possuir direitos de administrador ou pertencer ao grupo
administradores. Para verificar isso, contate a equipe de suporte
de sua empresa, ou alguém de sua confiança para efetuar essa
verificação.



Sistemas operacionais Mac OS 10.4, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6,
Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, e Mac OS 10.9 com as atualizações
determinadas pelo fabricante.



Caso existam outros programas de gerenciamento de cartões
instalados que não estão sendo utilizados, é recomendável a
desinstalação desses aplicativos antes de prosseguir.
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2. Instalação do SafeSign
Para realizar a instalação (emissão) de seu certificado em sua máquina
é necessário que realize a instalação do aplicativo SafeSign. O SafeSign
é a ferramenta utilizada pela DigitalSign para emissão e gerenciamento
de certificados.

Download
Realize o download através do link abaixo:
Versão MAC OSx:
http://www.digitalsigncertificadora.com.br/repositorio/downloads
/DVD/SafeSignIC3088-x86_64-macosx-admin.pkg

A instrução abaixo se refere à instalação do SafeSign em sistemas
operacionais MAC OSX.
Depois de feito download execute o aplicativo como “Administrador da
máquina ou de Rede”.

Instalando
2.1 Clique duas vezes no arquivo do SafeSign que foi baixado.
2.2 Depois, cliques e arraste a imagem do SafeSign para dentro do atalho
da pasta Aplicativos e o aplicativo será instalado automaticamente.
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Dúvidas – Sugestões:
Em caso de dúvidas, utilização acesse link abaixo:
https://www.digitalsigncertificadora.com.br/pt/suporte/duvidasfrequentes

- Caso não localize sua dúvida contate nossa equipe de suporte pelo email: suporte@digitalsigncertificadora.com.br.

Telefones:



São Paulo (Capital e Regiões Metropolitas):
- 11 2666-7280



Demais Localidades:
- 0800 777 8966
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