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Olá! Este é um guia rápido que irá auxiliá-lo na configuração do seu computador de trabalho.
São 10 simples passos de, no máximo, 10 minutos que irá lhe auxiliar a configurar o seu
navegador para que você consiga utilizar o Alphalinc em sua plenitude. Este guia precisará ser
realizado apenas 1 vez.

A) Configurações do Internet Explorer
Este é o navegador homologado para a melhor utilização de todas as funcionalidades do Alphalinc.
Abra o Internet Explorer e siga os passos abaixo para garantir que está usando uma versão compatível
do navegador.

Conferindo a versão instalada do Internet Explorer
1° Passo: clique na opção "Ajuda", localizado na barra de menus do navegador. Se esta barra não
estiver sendo exibida, clique na tecla "Alt" do teclado.

2° Passo: selecione a opção "Sobre o Internet Explorer" na barra de menu. Uma janela com
informações do seu navegador será aberta com as informações do Internet Explorer.

Observe na janela a versão apresentada. Se esta for a versão 8, você está usando a versão
homologada - pule para o Passo 6. Se a sua versão é posterior, não tem problema: siga para o Passo
3 para ativar o modo de compatibilidade, de modo que ele esteja preparado para o melhor
funcionamento do Alphalinc.

Ativando o Modo de Compatibilidade
3° Passo: selecione a opção "Ferramentas" na barra de menu. Se a barra não estiver sendo exibida,
clique na tecla "Alt".

4° Passo: selecione a opção "Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade".

Uma janela será aberta para a seleção de sites que deverão atuar sob o modo de compatibilidade.

5° Passo: adicione o(s) site(s) que você utiliza para acessa o Sistema de Materiais.
São eles:
a) 200.193.236.50
b) 200.193.236.49
c) df.gov.br

Para acessar o ambiente de Produção de dentro da rede da Secretaria de Saúde.
Para acessar o ambiente de Treinamento a partir da rede da Secretaria.
Para acessos externos ao ambiente de Produção.

Desativando o Bloqueio de Pop-ups
6° Passo: abra novamente o menu "Ferramentas" e selecione as opções "Bloqueador de Popups" e, em seguida, "Desativar Bloqueador de Pop-ups". Ver imagem abaixo.

Importante: observe que a intenção deste passo é desativar o bloqueio de popups. Não clique nesta
opção se a mesma for "Ativar o Bloqueador de Pop-ups".

Configuração de Sites Confiáveis
7° Passo: abra o menu "Ferramentas" e selecione a opção "Opções da Internet". Veja a imagem
abaixo.

8° Passo: na janela "Opções da Internet", clique na aba "Segurança".

Então, selecione com um clique o ícone "Sites confiáveis" e, em seguida, pressione o botão "Sites",
como indicado na imagem abaixo.

9° Passo: na janela aberta "Sites Confiáveis", certifique-se de que a opção "Exigir verificação do
servidor (https:) para todos os sites desta zona" está desmarcada.

Neste momento, adicione os sites utilizados para acessar o Alphalinc. Digite o(s) endereço(s)
utilizado(s) para o acesso e clique no botão "Adicionar" para incluí-lo na lista de sites confiáveis. Mais
detalhes na imagem abaixo.
a) 200.193.236.50
b) 200.193.236.49
c) df.gov.br

Para acessar o ambiente de Produção de dentro da rede da Secretaria de Saúde.
Para acessar o ambiente de Treinamento a partir da rede da Secretaria.
Para acessos externos ao ambiente de Produção.

B) Instalação do Adobe Reader
Para a correta visualização e impressão de relatórios do Sistema, é necessária a instalação da versão 8
ou superior do aplicativo Adobe Reader.

Atualização do Adobe Reader
10° Passo: abra o link abaixo para fazer o download da versão mais atual do Adobe Reader:
http://get.adobe.com/br/reader/.

Clique no link "Instalar Agora", na parte inferior à direita na tela.

Após escolher onde deseja salvar o arquivo, aguarde enquanto o mesmo é baixado no seu computador.
Ao terminar o download, clique no instalador e siga as instruções para concluir o download.

Pronto! Atualizações concluídas. Agradecemos a atenção e bom trabalho!

