
Configuração da Internet Explorer para o funcionamento da Biometria.



Verificando a versão da Internet Explorer:

•Entre no site da Unimed Juiz de Fora (www.unimedjf.coop.br) e clique no 

menu ajuda, no item > “Sobre o Internet Explorer”, conforme figura abaixo:



•Aparecerá uma tela parecida com a seguinte:

Verifique sua versão, se caso a Internet Explorer for 8, 9, 10 ou 11 o leitor funcionará 

normalmente. Agora, entre na página do Autorizador Eletrônico e coloque-o em “modo 

de compatibilidade” e como “sites confiáveis”, conforme à seguir:

Digite www.unimedjf.coop.br, e clique em acesso restrito:

http://www.unimedjf.coop.br/


Clique no cartão da Unimed Juiz de Fora para acessar o site do autorizador 

eletrônico conforme abaixo:



Abrirá a seguinte tela:



1. Configurando módulo de compatibilidade da Internet Explorer:

Clique no menu > Ferramentas > Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade

conforme à seguir:



Aparecerá a seguinte tela:



Digite no campo marcado acima unimedjf.com.br, e clique em adicionar, conforme a seta 

indicativa. Depois Digite no campo marcado acima unimedjf.coop.br, e clique em adicionar, 

pode fechar essa tela.

1. Configurando as Opções da Internet Explorer:

Vá ao menu > Ferramentas > Opções da Internet, conforme a seguir:



Aparecerá a seguinte tela, clique na aba > Segurança, no ícone > Sites confiáveis e 

clique no botão Sites:



Aparecerá a seguinte tela, você deverá 

desmarcar o campo “Exigir verificação do 

servidor (https:) para todos os sites desta zona” 

conforme círculo abaixo e digitar no campo > 
“Adicionar este site à zona:” , e digite os seguintes 
nomes, um de cada vez e clique em adicionar 
conforme seta indicativa:
https://*.unimedjf.coop.br
https://*.unimedjf.com.br
http://*.unimedjf.coop.br
http://*.unimedjf.com.br



Marque novamente a opção > “Exigir verificação do servidor (https:) para todos os 

sites desta zona”, e clique em fechar.



Clique novamente em opções da Internet > Segurança > clique em > 

Sites confiáveis depois clique em > “Nível personalizado...” conforme 

abaixo:



Abrirá a seguinte tela:

Na tela acima encontre a opção > “Inicializar e executar scripts de controles ActiveX não 

Marcados como suguros” dentro das configurações, clique em “Habilitar” e dê um OK. 

Irá aparecer a seguinte tela, clique em “Sim”:



Clique em OK na seguinte tela:



Pressione CTRL + o botão F5, ou clique em atualizar a página da internet para que o 

ícone da biometria apareça na página da Internet, conforme abaixo:



Pronto, o Autorizador Eletrônico já está pronto para efetivar consultas e exames locais 

através da confirmação da biometria.

Para saber como manusear o Autorizador Eletrônico da Unimed Juiz de Fora, agende um 
treinamento com as secretárias da Gerco ((32)3249-5555 ou (32)3249-5554) ou no setor de 
Desenvolvimento de Prestadores ((32)3249-5504). 



Caso seja necessário, os técnicos da Unimed Juiz de Fora entrarão em contato com o

solicitante para resolver problemas técnicos do leitor de biometria e será utilizado o acesso

remoto através do link www.unimedjf.coop.br/novosite/biometra clique em Suporte Remoto.

Obrigado!

http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometra

