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Como instalar plugin BRY
Para instalar o plugin no navegador é simples, basta acessar o endereço a seguir:

Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/dhikfimimcjpoaliefjlffaebdeomeni

Firefox: https://www.bry.com.br/downloads/extension/firefox/assinatura_digital_bry.xpi

OBS: por enquanto, somente estes dois navegadores possuem compatibilidade com o plugin. 
 

Ao clicar, abrirá a adição de plugin para os navegadores. Deve ser adicionada a extensão e ela abrirá a tela da seguinte imagem:

  

Início da instalação do plugin 
  
  
 

Siga a instrução e baixe o arquivo de instalação.

  

Baixando o arquivo de instalação do plugin 
  
  
 

Após baixar o arquivo, ele não iniciará a instalação sozinho. Apesar da tela a seguir ficar com o ícone de carregando, ele estará
esperando que o usuário instale no seu computador a restante do plugin. Portanto, é necessário saber onde o arquivo foi salvo.
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Plugin do navegador esperando a instalação no computador pelo usuário 
  
  
 

Então, siga até a pasta onde foi baixado o arquivo do plugin e instale-o.

  

Arquivo baixado na pasta do computador do usuário 
  
  
 

Instalação do Plugin no Computador

A instalação é simples e consiste em 3 passos:

Passo 1 - Inicialização

Após clicar no arquivo, a instalação inicializará. A primeira tela identifica o instalador.

 

Iniciando a instalação do plugin no computador 
  
  
 

Passo 2 - Termo de Aceite Licenciamento

O passo 2 trata-se do termo de aceite de licenciamento de instalação, o qual dispõe os termos que são concordados na hora da instalação.
Para continuar é necessário clicar em: I accept the terms in the license agreement
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Termo de aceite de licenciamento do plugin 
  
  
 

Passo 3 - Finalização

Após o aceite do termo de licenciamento a instalação do plugin foi finalizada e seu computador estará apto para efetuar assinaturas, bem
como utilizar o login via certificado digital do Receita/PR

 

Plugin instalado e pronto para ser utilizado 
  
  
 

Primeira Utilização

Na primeira vez que for utilizado o assinador ou autenticador, por domínio de internet, será requisitada uma autorização por parte do
plugin para assinatura como segue a imagem a seguir:
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Autorização a ser concedida na primeira utilização - (Por domínio na internet)

Para que possam ser gerados as assinaturas é necessário clicar em "Autorizo".


