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1. O que é s-DOC?

A Safeweb disponibiliza através do s-DOC, um portal para segurança de documentos eletrônicos
garantindo integridade, sigilo e validade jurídica. Com o s-DOC é possível assinar digitalmente
qualquer documento eletrônico, disponibilizar documentos de forma sigilosa na nuvem,
compartilhar entre envolvidos, ou ainda, para coleta de assinaturas em grupo.

Os documentos assinados pelo s-DOC seguem rigorosamente os padrões definidos pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, tanto em estrutura, quanto em
requisitos de validade jurídica, tais como: Certificado Digital, Certificado de Atributo e Garantia
Temporal.

Antes de começar, certifique-se de que o seu Certificado Digital esteja devidamente instalado,
e/ou conectado ao computador, seja ele armazenado em Cartão ou Token.

A Safeweb recomenda a utilização de Certificados Digitais apenas do modelo A1 para
computadores MAC. Não nos responsabilizamos pelo funcionamento de Certificados Digitais
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modelo A3 nesses computadores.

2. Instalação Plugin Assinatura

Para poder assinar digitalmente documentos, primeiro é preciso fazer a instalação do Plugin de
Assinatura da Safeweb, responsável por identificar e interpretar as informações de quem está
assinando os documentos.
Comece acessando este link para dar incício à instalação:
http://www.safeweb.com.br/downloads/sdocsinstaller.exe
Na tela de exibição de downloads, clique em “Executar”, para fazer o download do programa.

Após, o sistema irá direcionar ao Instalador do Plugin de Assinatura da Safeweb.
Siga os passos abaixo para fazer a instalação:
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Clique no botão “Próximo” para iniciar a instalação.

O programa fará a instalação no computador. Aguarde até as duas barras de download
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estiverem na cor verde, e com a palavra “Completo”. Então, clique no botão “Próximo”.

Pronto. Seus registros de instalação foram realizados com sucesso. Para finalizar a instalação
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clique no botão “Concluir”.

3. Instalação Silverlight
Após a instalação do puglin de assinatura, você acessa o sistema Safeweb s-DOC no seu
navegador, e será preciso fazer a instalação do plugin Silverlight, responsável por rodar o
programa na sua máquina.
Ao entrar na página do s-DOC, uma tela com aviso de “Instalação Importante” aparecerá, como
esta:

Clique no link “clicando aqui”, para inciar o processo de instalação do Silverlight.
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Acompanhe os passos a serem seguidos com auxílio das telas:

Escolha a opção correta para seu computador e clique em “Install for Windows” se seu
computador for Windows ou em “Install for Macintosh”, se seu computador for MAC.

Logo após o download, você receberá uma mensagem de segurança. Clique em “Executar”.
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Após a execução, o Silverlight será instalado no seu computador.

Com a instalação concluída, feche o navegador e abra novamente. O programa s-DOC será
aberto.
Também é possível fazer a instalação do Silverlight diretamente neste link:
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http://www2.safeweb.com.br/safeweb/instalacaoSilverlight.aspx

4. Acesso
Para entrar no ambiente do s-DOC, siga os passos indicados a seguir.
Existem duas formas de acessar o sistema s-DOC: uma é através do link direto
https://sdocs.safeweb.com.br/, que o direcionará direto a pagina inicial do sistema.
Ou você pode abrir o seu navegador padrão e digitar o site da Safeweb na barra de endereços:

https://safeweb.com.br/
Após entrar no site, clique no ícone s-DOC, destacado na figura em vermelho.
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Em seguida, clique no ícone “Acessar Sistema”, que fará o acesso ao s-DOC.

Esta é a tela inicial do s-DOC:

Além de uma breve explicação sobre o sistema, também é possível ter acesso rápido a alguns
itens, que também estão disponíveis no menu do quadro à esquerda.
Ainda nos quadros coloridos, você consegue visualizar a quantidade de documentos pedentes
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de assinatura, já assinados e solicitação de assinatura de documentos.

Assinar Documentos:
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Crie e assine seus próprios documentos.

computador o(s) arquivo(s) que deverá(ão) ser assinado(s).

Ao concluir o procedimento, clque no botão “Assinar Documentos”.
Caso uma tela de “Assinar Documento”, como esta abaixo, aparecer no seu monitor,
corresponde à falta de instalação do Plugin de Assinatura da Safeweb. Consulte o título 2.
Instalação do s-DOC deste manual, para prosseguir.

Solicitar Assinaturas:

busque no seu computador o(s) arquivo(s) que deverá(ão) ser assinado(s), assim como inclua os
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Criar uma requisição de assinatura para que outras pessoas possam assinar os documentos.

assinantes que deverão assinar tal documentação.

Preencha todos os campos e clique em “Incluir”.
Os assinantes incluídos para assinar os documentos, recebrão um e-mail da Safeweb com

Para assinar os documentos solicitados, clique diretamente no link “Assinar Documentos”, no
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solicitação de assinatura, como este:

corpo do e-mail.
Você será direcionado direto para a tela de assinaturas pendentes, no s-DOC. Basta clicar no
botão “Assinar” em cada documento aguardando assinatura.

Perceba no menu à esquerda que o item “Assinaturas Pendentes” consta o número dois,
identificando a quantidade de documentos pendentes de assinatura.
Após assinar, estes passam a ficarem visíveis em “Assinaturas Realizadas”.

Validar Assiantura:

Página

15

Valide a assinatura digital de documentos recebidos.

Selecione a assinatura e arquivos que deseja testar a validação da assinatura digital.

Assinaturas Pendentes:
Verifique a relação de documentos que estão aguardando sua assinatura.

Assinaturas Solicitadas:
Lista com todas as solicitações de assinatura de documentos, geradas por você.

Assinaturas Realizadas:
Lista que relaciona todas as assinaturas que você já realizou, assim como fazer download para
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verificação dos documentos assinados.

Adquirir Créditos:
Aquisição de créditos para continuar assinando digitalmente os documentos.
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Informe a quantidade de crédito a adquirir, para o sistema gerar o boleto para pagamento.
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