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1. Introdução
O PDF Sign&Seal oferece-lhe a assinatura digital de documentos PDF e formulários electrónicos, com
a grande vantagem de não necessitar de adquirir o Adobe Acrobat ou o Adobe Acrobat Reader em
conjunto com o Adobe Document Server for Reader Extension.
As assinaturas digitais produzidas pelo PDF Sign&Seal são interoperáveis com o formato de assinatura
do Adobe e podem ser verificadas usando a versão gratuita do Adobe Acrobat Reader 6.0+,
assegurando assim a sua autenticidade e integridade.
O produto suporta todos os protocolos que usam open standars. Através das suas funcionalidades,
poderá, de entre outras:


Visualizar documentos PDF



Criar documentos PDF a partir de qualquer tipo de documento



Criar campos de assinatura, para serem utilizados pelos destinatários



Preencher e gravar localmente formulários



Verificar a autenticidade e integridade das assinaturas digitais



Criar múltiplas assinaturas digitais



Configurar a aparência gráfica da assinatura



Assinar múltiplos documentos PDF simultaneamente



Integração completa com os certificados registados em ambiente Microsoft Windows
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2. Instruções de Instalação
Para iniciar o “Assistente de Instalação”, siga o link constante da aplicação de instruções (Startup.exe), ou

execute o ficheiro “Setup.exe” existente na pasta “PDFSignSeal”.

1. Ser-lhe-á exibida uma janela conforme imagem seguinte, na qual deverá premir o botão
“Next” (Seguinte).

2. Ser-lhe-á então solicitado que leia e aceite os termos e condições da licença de utilização.
Deverá marcar o item “I accep the terms in the license agreement” (Aceito os termos e
condições da licença de utilização), e premir o botão “Next” (Seguinte).
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3. Na janela seguinte, é-lhe solicitado que escolha a pasta de destino. Se desejar alterar a prédefinição, clique no botão “Change...” (Alterar). Prima o botão “Next” (Seguinte).

4. Após recolher todas as informações necessárias, o assistente informará que está pronto a
iniciar a instalação. Prima o botão “Install” (Instalar) para prosseguir.

5. O assistente irá instalar todos os ficheiros necessários. O tempo de execução desta etapa
dependerá da performance do seu computador.
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6. Ao terminar a instalação, ser-lhe-á exibida uma nova janela informando que a instalação foi
concluída com êxito. Prima o botão “Finish” (Concluir).
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3. Activação
De forma a conseguir utilizar a aplicação PDF Sign&Seal sem qualquer restrição, necessita de efectivar
a activação da aplicação, seguindo as instruções seguintes.
seguintes

Nota: Vai necessitar do email recebido da DigitalSign com o código de activação.
activação

1.

Inicie o PDF Sign&Seal:
menu Iniciar > Programas > DigitalSign > PDF Sign&Seal > PDF Sign&Seal

2.

Ser-lhe-áá exibida uma janela conforme imagem seguinte, na qual deverá seleccionar a opção
“Activar
Activar o produto para uma utilização total, assumindo que possui um número de série”
série
(Activate
Activate the product for full usage, assuming you already hold a serial number).
number

3.

Introduza o número de série recebido da DigitalSign através de email, e prima o botão
“Activar” (Activate).
). Dependendo da velocidade da sua ligação à internet, este processo
poderá demorar alguns minutos.
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4.

Caso não consiga efectuar a activação automaticamente, ser-lhe-á mostrada a seguinte janela,
na qual severa premir o botão “Manual Resgistration” (Registo Manual).

5.

Tome nota dos dois códigos “Authorization ID” disponíveis na janela resultante, e envie-os à
DigitalSign (através de email para suporte@digitalsign.pt) a solicitar a activação manual da sua
aplicação.

6.

Após recepção dos códigos de activação da DigitalSign, siga os passos anteriores (1-5). Na
janela resultante, digite os códigos recebidos e prima o botão “Activar o Produto” (Activate
Product).
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4. Alteração de Idioma
Poderá alterar o idioma da ferramenta PDF Sign&Seal, para Português, por exemplo, seguindo as
instruções seguintes.

1.

Inicie o PDF Sign&Seal:
menu Iniciar > Programas > Ascertia > PDF Sign&Seal > PDF Sign&Seal

2.

Na janela principal da aplicação, seleccione “Tools” (Ferramentas) no friso. Depois prima o
botão “Language” (Idioma) e seleccione “Portuguese” (Português).
Automaticamente, a aplicação altera o idioma para Português.
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