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Introdução

As  funções  de  cadastro  de  segurança  de  equipamento,  fazem  o  papel  de 

controle das máquinas que tenham acesso as funções de leitura biométrica, foram 

necessárias devido à utilização de equipamentos externos ao ambiente DETRAN, 

essencialmente,  devido a leitura do registro de presença de aulas pelos CFCs e 

pelas leituras de presença nos exames no caso das clinícas Credenciadas.

Pré – Requisito

Antes de iniciar o processo de cadastramento do equipamento, o CFC deverá 

verificar  se o equipamento possui  o Java 6 instalado.  Caso não possua,  poderá 

realizar  o  download  a  partir  do  link: 

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?Bundleld=24935

  
Função Cadastro de Equipamento

Essa funcionalidade permite que seja realizada uma solicitação de cadastro de 

equipamento, para que esse seja liberado, além de possibilitar um cadastro inicial 

dos  dados  referentes  aos  periféricos  e  informações  de  conexão  utilizadas  pelo 

equipamento.

Para a utilização da função acessar o menu Outros → Segurança → Cadastro 

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?Bundleld=24935


de Equipamento.

Será exibido o componente identificando o equipamento conforme tela a seguir:

Aguardar a conclusão da identificação do equipamento. 

Após concluída a identificação do equipamento será exibida uma tela para o 

preenchimento dos dados referentes ao equipamento, no caso de já haver 

solicitação ao equipamento, ou este já se encontrar habilitado, os dados serão 

trazidos desabilitados.

Na tela exibida a seguir preencher os seguintes campos:

a) Leitor Biométrico: Preencher com o modelo do Leitor Biométrico que será 

utilizado para verificações. (modelo adquirido).

b) Tipo de Conexão:  Escolher o tipo de conexão utilizada pelo computador 

para se conectar a internet.

c) Velocidade  de  Conexão:  Preencher  com  a  velocidade  de  conexão 

oferecida pela operadora (Preencher valor numérico em Kbps).

d) Provedor: Escolher o provedor de acesso a internet utilizado.

e) Local  Físico:  Preencher  com  o  local  físico  em  que  o  computador  se 

encontra.

Os demais campos serão preenchidos automaticamente.



Clicar no botão Confirmar. Será exibida mensagem Operação Realizada com 

Sucesso. Entrar em contato com o setor responsável para que seja realizada a 

liberação do equipamento.

    

Função Controle de Equipamentos

Essa função permite o bloqueio dos equipamentos que tiveram o seu pedido de 

cadastro realizado através da função cadastro de equipamento.  Além disso é 

possível alterar dados referentes ao equipamento cadastrado.

Para acesso a funcionalidade ir ao menu em Outros → Segurança → Controle 

de Equipamentos.

A partir do momento em que o equipamento cadastrado não for mais utilizado 

e/ou estiver em manutenção, o CFC deverá bloquear o equipamento. 

    

➔ O cadastro do equipamento deverá ser renovado anualmente, por ocasião 

da Renovação Anual  da Licença de Funcionamento.  Sempre que o CFC 

adquirir  um  novo  equipamento  que  tenha  acesso  às  funções  da  Leitura 

Biométrica, deverá realizar o cadastro.

➔ A liberação do equipamento será feita pela COTIT/DETRAN que também 

terá a função de bloqueio.

➔ Após a conclusão do procedimento de cadastro do equipamento, acessar a 



página  www.helpdesk.detran.pr.gov.br para registrar chamado solicitando a 

liberação do equipamento cadastrado. Deverá ser informado no chamado o 

Código  de  Permissão  gerado  no  sistema  por  ocasião  do  cadastro  do 

equipamento.


