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Projeto: FIPLAN Cliente: SEFAZ 

Referência(s):   Revisão: 1 

Autor(es): Leandro Souza  Data:  07/05/2012 

 

Objetivo 

O objetivo deste documento é indicar as configurações necessárias no ambiente para que o sistema 

FIPLAN possa ser acessado. 

Requisitos mínimos de sistema 

Os requisitos mínimos para o sistema FIPLAN são: 

Requisitos de Hardware 

A configuração mínima para um computador acessar o sistema FIPLAN é configuração definida pela  

Google para a execução do Navegador Chrome que é a seguinte: 

 Requisitos do Windows Requisitos do Mac Requisitos do Linux 

Processador Intel Pentium 4 ou posterior Intel Intel Pentium 3/Athlon 

64 ou posterior 

Espaço livre em 

disco 

2 GB 

RAM 512 MB 

(http://www.microsoft.com/brasil/2007office/beta/sysreq.mspx) 

Para uma melhor execução do sistema é recomendada uma configuração com mais memória e mais 

espaço em disco. 

Espaço livre em 

disco 

3 GB 

RAM 1 GB 

Requisitos de Software 

Nas estações de trabalho onde o FIPLAN será acessado é necessário que sejam instalados e 

configurados alguns  softwares indispensáveis para o perfeito funcionamento. 

Esses softwares são: 

• Google Chrome (versão 14 ou 16) 

• Adobe Reader (versão 9 ou superior) 

• Pacote Office com o Word e Excel 
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O Chrome possui versões para diversos sistemas operacionais, segue a lista: 

 

 Requisitos do Windows Requisitos do Mac Requisitos do Linux 

Sistema 

operacional 

Windows XP Service Pack 2+ 

Windows Vista 

Windows 7 

Mac OS X 10.5.6 ou 

posterior 

Ubuntu 10.04+ 

Debian 6+ 

OpenSuSE 11.3+ 

Fedora Linux 14 

(http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=95411) 

Configuração do Chrome 

Após a instalação dos software necessários é preciso configurar o chrome. 

 

Cache 

Inicialmente deve ser excluído todo o conteúdo do off-line do navegador, realizando as seguintes 

ações: 

1. Abrir o Chrome; 

2. Digitar "chrome://settings/advanced" na barra de endereço; 

 
3. Clicar em Limpar dados  de navegação; 
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4. Em "Eliminar os seguintes itens de" selecionar a opção desde o começo; 

5. Marcar todos os checkbox (Limpar dados de navegação, Limpar histórico de download, 

Esvaziar o cache, Excluir cookies e outros dados do site e do plug-in,  Apagar senhas salvas, 

Limpar dados de formulário salvos do preenchimento automático); 

6. Clicar em "Limpar dados de navegação"; 

Pop-ups 

A exibição dos Pop-ups deve ser permitida para o site do FIPLAN, para isso devem ser seguidos os 

seguintes passos: 

7. Abrir o Chrome; 

8. Digitar "chrome://settings/advanced" na barra de endereço; 

 

 
 

9. Na opção Privacidade clicar no botão Configurações de conteúdo; 
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10. Na opção Pop-ups deixar a opção Não permitir que nenhum site mostre pop-ups 

(recomendado)  selecionada e clicar no botão Gerenciar Exceções; 

11. Adicionar Url do FIPLAN, manter a opção "Permitir" e pressionar Enter; 

Plugins 

Para a exibição dos relatórios em PDF é necessário configurar a utilização do plugin do Adobe 

Acrobat. 

1. Abrir o Chrome; 

2. Digitar " chrome://plugins/" na barra de endereço; 
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3. Localizar Chrome PDF Viewer e clicar em Desativar; 

4. Localizar Adobe Acrobat (Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape) e clicar em Ativar; 
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Histórico de Alterações: 

Alteração Descrição da Alteração Data da 

Alteração 

   

 


