Certiﬁcado de Validação



O que é o cer ﬁcado de validação?
O Cer ﬁcado de Validação se consiste em uma ferramenta de segurança criada para coibir CÓPIAS NÃO AUTORIZADAS E O USO
INDEVIDO dos aplica vos DZM®. O cer ﬁcado é um arquivo digital alfanumérico com permissão de cesso ao Sistema válido pelo período
de 30(trinta) dias, tendo obrigatoriedade de renovação periódica durante toda a vigência do contrato da concessão de licença.

Próximos á 10 dias do vencimento de cada cer ﬁcado, o sistema irá emi r avisos diários ao administrador da empresa diretamente em
seu servidor de dados referente à necessidade de revalidação do mesmo.
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Quais os requisitos para revalidar o cer ﬁcado?
Para que o usuário possa requerer e/ou receber o download do arquivo digital, este deverá obrigatoriamente se enquadrar ao seguinte
perﬁl de requisitos:

1.

Possuir um Link de internet.

2.

Ser iden ﬁcado como um PARCEIRO(CONTRATANTE).

3.

Possuir um CONTRATO ATIVO.

4.

Estar REGULAR COM OS PAGAMENTOS DO CONTRATO.

Em casos de inconsistências em algum dos itens enumerados acima, ao ﬁnal da validade do cer ﬁcado em u lização, o aplica vo
apresentará a mensagem “CERTIFICADO VENCIDO”. Nestes casos será necessário entrar em contato com a central de relacionamento para
requerer a revalidação.

Como requerer o cer ﬁcado?
O cer ﬁcado digital deverá ser renovado periodicamente a cada 30 dias onde o próprio sistema se encarregara de realizar os DOWNLOADS
AUTOMATICAMENTE e/ou o Usuário poderá requere-lo manualmente se assim preferir através da opção “ATUALIZAR CERTIFICADO DE
LICENÇA” na tela de aviso de vencimento, ou no botão “ATUALIZAR” na tela do ERP.
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Em casos em que o download apresente a mensagem de “AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PARA EMPRESA INVÁLIDO”,entre em contato com a
nossa Central de Relacionamento pra requerer a Revalidação.

Em que momento deve ser realizado o download?
Para que um cer ﬁcado seja gerado, um pagamento relacionado a um contrato deve ser realizado, pois à geração das chaves de acessos
estão electrônicamente acondicionadas à liquidação mensal dos boletos dos contratos a vos.
Por via-de-regra, após 24 horas à liquidação de cada boleto, os novos cer ﬁcados já estarão disponíveis para download, sendo capturado
AUTOMATICAMENTE pelo Sistema e/ou deverão ser baixados manualmente a par r do momento em que o sistema iniciar os avisos de
validade.
Em casos na qual o usuário esteja inadimplente com o pagamento da licença, o boleto referente a este vencimento poderá ser requisitado
através das seguintes opções, “Obter Boleto de Pagamento” na tela de aviso e/ou pelo ERP em “Boleto Pagamento”,seguindo os passos
abaixo:

Tela de Aviso

Tela do ERP

1

2

Mensagem de cer ﬁcados temporários.
Se o Aplica vo apresentar a mensagem de “AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PARA EMPRESA INVÁLIDO”, entre em contato com a nossa central
de relacionamento pra requerer a revalidação. Nestes casos podemos iden ﬁcar duas possíveis inconsistências;

1

O Usuário realizou alterações em seus dados cadastrais dentro do aplica vo, tais como, CNPJ, IE, Razão Social, Telefone ou outros.

2

O Usuário realizou uma CÓPIA NÃO AUTORIZADA.

Emissão de cer ﬁcados temporários.
Será disponibilizado aos usuários cer ﬁcados temporários com a validade de três dias a tulo de regularização de contrato.

Caso tenha necessidade, entre em contato com nossa central de relacionamento através do telefone 044 | 3522-2167, ou pelo e-mail,
sac@dzmsistemas.com.br para requerê-lo.
IMPORTANTE!
O usuário terá acesso apenas a um único cer ﬁcado temporário ao mês.
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