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2 - ATIVAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO
Após instalação do Office Banking Bradesco Plus, o cliente deve selecionar a aba ativação;

A seqüência abaixo ilustra os passos até a finalização da ativação.

Código de Instalação: esta
informação precisa ser preenchida
somente se o sistema estiver
sendo reinstalado, a primeira
ativação deixar em branco e
avançar.

A ativação do OBB Plus exige o uso do Certificado Digital do usuário Master do Net Empresa. Este
processo personaliza a instalação do sistema, atribuindo-lhe um “Código de Instalação”.
Durante a ativação, os procuradores e as políticas de assinatura existentes no Net Empresa, bem
como as contas e informações da empresa são transferidas para o OBB Plus.
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A seqüência abaixo ilustra os passos até a finalização da ativação.
Conexão Internet: é necessário estabelecer uma conexão com a Internet antes de prosseguir
clicando no botão TRANSMITIR.

Certificado Digital: Seguir o mesmo procedimento já utilizado para entrar no sistema NetEmpresa.

4

Dados da Instalação: uma relação com as contas e produtos disponíveis para instalação é exibida.
Os produtos desejados devem ser assinalados e o botão INSTALAR acionado.

Equalização: o OBB Plus inicia uma troca de informações com os sistemas no Bradesco para
completar a transferência das informações para o computador “Centralizador”. Ao final deste
processo todos os procuradores com suas respectivas alçadas e as políticas de assinaturas
configuradas no NetEmpresa estarão armazenadas no computador Centralizador do cliente.

Atualização de Versão: se o instalador utilizado estiver com versões mais antigas de alguns
programas ou produtos, o sistema providencia a atualização automaticamente.
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Após a atualização de versão será solicitado a digitação de senha, conforme segue.

OBS: EFETUADO OS PROCEDIMENTOS DEMONSTRADOS ACIMA, OS PROCURADORES
“MASTERS” JÁ PODERÃO OPERAR O SISTEMA SEM A NECESSIDADE DE CADASTRAR
PERMISSÕES.
PARA OS DEMAIS PROCURADORES, O PROCURADOR “MASTER” DEVERÁ HABILITAR AS
PERMISSÕES. (ESSE PROCEDIMENTO ESTÁ ILUSTRADO NO MANUAL “COMO CONFIGURAR
AS PERMISSÕES)”.
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