GUIA DO DOWNLOAD DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL DA ACS
Antes de baixar o sistema do site da ACS, certifique-se de ter uma versão do Java e um
descompactador instalados em seu sistema. Caso não tenha, seguem links para download:
Link para versão atual do Java: https://www.java.com/pt_BR/download/
Link para área de download do 7-Zip (descompactador eficiente e gratuito multiplataforma):
https://www.7-zip.org/download.html
Com estas ferramentas instaladas, devemos observar a versão do sistema para determinar se trata de
uma versão de 32 ou 64 bits (vale salientar que a versão de 32bits do sistema ACS trabalha nas duas
plataformas, ainda que a de 64 bits tenha melhor desempenho em seu sistema proporcional)
Windows 7: Pressione a bandeira de iniciar do Windows > Painel de controle > Sistema > verifique o
campo "Tipo de sistema".
Windows 10: Clique com o botão direito sob a bandeira de iniciar do Windows > Sistema > verifique o
campo "Tipo de sistema"
Segue imagem de exemplo:

Munido dessas informações podemos selecionar o download adequado.
A título de exemplo, o sistema da imagem exibida acima é um Windows 10 Home, de 32bits.

Clique na versão mais adequada a seu sistema operacional e prossiga para o download, conforme tela
abaixo:

Nesta tela, apenas clique no ícone de Download

Em seguida apenas clique na opção "Fazer download mesmo assim"

Ao finalizar o download, clique na seta a direita do nome do arquivo e selecione a opção "Mostrar na
pasta"

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo recém-baixado, nas opções do seu
descompactador clique em "Extrair aqui".

Após a extração será exibida a pasta COD. Clique com o botão direito do mouse sobre ela e clique na
opção "Recortar"

Nos endereços a direita clique em "Este computador" ou "Meu computador" (de acordo com seu
sistema). Em seguida abra o "Disco local C:" ou opção similar em seu sistema.

Clique com o botão direito sob uma área disponível e em seguida clique na opção Colar

Observação: se já houver uma pasta "COD" neste local, cerifique-se de renomear para "COD2" (ou
excluí-la) antes de colar a pasta

Abra a pasta "COD" recém colada e navegue até o aplicativo “smartclient”

Clique com o botão direito do mouse e seleciona a opção "Enviar para" e no submenu clique em "Área
de trabalho (criar atalho)"

Pronto! Sua pasta estará no lugar adequado e seu atalho criado na área de trabalho com nome de
"smartclient - Atalho", bastando clicar com o botão direito do mouse sobre ele e escolhendo a opção
"renomear" para escrever o nome de sua preferência, como "Sistema ACS", por exemplo.
Abra este atalho criado e siga as instruções do manual de operação fornecido junto às suas credenciais
de acesso. Você pode solicitar novamente o manual de instruções de uso à equipe de T.I. da ACS.
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