
Manual de instalação do Leitor de Biometria da Unimed Juiz de Fora



Para efetuar a instalação do leitor de biometria da Unimed Juiz de Fora, será necessário

a instalação do Drive do Leitor de Biometria (Versão 3.12) e também o Programa SDK,

além de configurar a Internet Explorer no computador, portanto seguem os passos para

que a instalação seja feita com sucesso.

Para o correto funcionamento da biometria no Autorizador Eletrônico da Unimed Juiz

de Fora, o computador deve estar nas especificações recomendadas, estas configurações

estão na página www.unimedjf.coop.br/novosite/biometra .

Ter o leitor de biometria em mãos (no caso de uma nova instalação, favor solicitar ao

setor responsável (GERCO (32)3249-5555 / (32)3249-5554 ou DEPREST (32)3249-5504)).

1.Instalação do drive do Leitor de Biometria

Entrar no site www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria > clicar em > “Drive do Leitor

de Biometria (Versão 3.12)”, conforme a seguir:

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


Com o leitor de biometria DESCONECTADO clique em “setup.exe”:



Clique em install a 1ª opção quando a tela for apresentada conforme abaixo:



Se for solicitado a instalação ou que confie nesse software, clique em 

sim e aguarde a seguinte tela ser apresentada para que conecte o 

leitor de biometria no computador: 

Irá aparecer uma rápida mensagem que o drive foi instalado com sucesso.



Entrar no site www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria > clicar em –
“Programa SDK (Integração com a internet)”, conforme a seguir:

1. Instalação do SDK

Para instalar o software de integração do leitor com a página da internet deverá ser feito

da maneira indicada na próxima página:

http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria
http://www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria/Downloads/Biometria/Instaladores/SDK_Biometria.zip


Clique no ícone chamado “setup.exe” conforme figura à seguir:



Irá aparecer uma tela de instalação, clique em Next conforme abaixo:



Na próxima tela irá perguntar se aceita os termos do contrato,

clique em “Yes”:



Irá aparecer um a tela que deverá ser digitados os dados do prestador

(médico cooperado, clinica ou laboratório), digite os dados solicitados

abaixo e utilize o código que se encontra abaixo em seguida clique em

Next:

Código: 010101-BFA9CA29B815101D-D498379F67E452D8



Irá aparecer uma tela de confirmação da pasta destino de instalação,

clique Next:



Irá aparecer uma tela informando o nome da pasta que será

criada, clique em Next:



Após a instalação, abrirá uma tela informando se deve ser instalado o

programa dot.net 2.0, clique em sim, se caso o computador já tiver

instalado o instalador avisará:



Após terminar esta instalação, a seguinte tela será exibida, que é da

instalação do SDK de integração do leitor de biometria com a página

do Autorizador Eletrônico clique em Next:



Após isto aparecerá uma tela de conformação de instalação, clique

em Next:



Aparecerá uma tela informando que o programa foi instalado com

sucesso:

Clique em Finish para finalizar a instalação deste.



Após esse passo faltará efetuar a configuração da biometria
na Internet Explorer, onde vamos modificar as configurações
de segurança, esse documento está na
www.unimedjf.coop.br/novosite/biometria – “Manual de
configuração da Internet para o funcionamento do leitor de
biometria” conforme tela abaixo:

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


Obrigado!


