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1. ACESSO

Com o FENACON|DOC, você organiza, assina e envia documentos online com
total validade jurídica. Pense diferente, elimine o uso de papel do seu dia a dia.
Acesse o site www.fenacondoc.com.br, clique em acessar/cadastrar ou validar
documento se for esse o motivo de seu acesso.

Ainda na página inicial é possível ficar a par sobre os benefícios da utilização do
FENACON|DOC, e adquirir o pacote de créditos que melhor lhe atender.
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Ao clicar em acessar/cadastrar, caso o computador utilizado não tenha o plugin
WEB PKI ou esteja desatualizado, poderá ser solicitado, a instalação e/ou
atualização para seguir com o processo de renovação. Neste caso, proceda
conforme as orientações a seguir:
Clique em adicionar WEB PKI na Chrome Store

Na tela a seguir, selecione usar no Chrome.
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E depois adicionar extensão.

A seguir retornará a mensagem “WEB PKI instalado e deverá constar na barra
de endereço do seu navegador um ícone como este:

Ao concluir a instalação e/ou atualização da WEB PKI, será apresentado a tela
a seguir com duas opções de acesso:
1 – Acesso com CPF e senha;
2 - Acesso com Certificado Digital.
IMPORTANTE: O acesso com certificado digital somente é permitido com
certificado de Pessoa física (e-CPF).
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Ao concluir o acesso, será apresentada uma tela conforme a imagem a seguir.
Em destaque, o canto superior direito, onde será exibido o nome do titular. Ao
clicar no nome, será exibida as opções Meu Perfil e Sair.

Conforme exemplificado na imagem a seguir, na opção Meu Perfil será exibido
o nome completo do titular do cadastro, seguido do número do CPF e o endereço
de e-mail cadastrado. O e-mail, é única informação que pode ser alterada.
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2. FUNCIONALIDADES
Na página principal HOME, será exibida uma barra de Menus com as seguintes
informações: Inserir Documento, Documentos, Créditos, Pastas,
Organizações, Validar Documento e Ajuda, seguido de 04 (quatro) Cards de
acesso rápido. Acompanhe o exemplo conforme a imagem a seguir.

1
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2.1.

Inserir Documento

1 – Inserir Documento: Neste menu, você terá acesso as opções: Informações
do documento, Participantes e Valor da Assinatura, conforme demonstrado
a seguir.
Para melhor compreensão de alguns termos utilizados, disponibilizamos um
ícone
, que ao posicionar o mouse, serão apresentadas informações
referentes aquele tópico ou termo utilizado.
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2.2.

Documentos

2 – Documentos: Você terá acesso as opções: Pendente Para Mim, Pendente,
Concluído e Recusado, além de serem listados todos os documentos que forem
filtrados a partir das opções disponíveis.

2.3.

Créditos

3 – Créditos: Gerencie seus saldos, ficando por dentro de como seus créditos
são utilzados e para quais organização. E quando for preciso, faça uma nova
compra de acordo com a sua necessidade.
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2.4.

Pastas

4 – Pastas: Crie, adicione, altere ou visualize os perfis de usuários disponíveis
de acordo com a sua necessidade.

2.5.

Organizações

5 – Organizações: Crie e gerencie suas organizações a partir das informações
(CNPJ e Razão Social) e adicione o número de pastas que melhor atenda o seu
perfil.
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2.6.

Validar Documento

6 – Validar Documento: Este recurso possibilita atestar a veracidade do
documento assinado, basta identificar o código ao final do documento assinado,
sendo possível ainda realizar o download do documento.
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2.7.

Ajuda (Tutoriais em vídeo)

7 – Ajuda: Disponibilizamos vídeos curtos e explicativos para melhorar ainda
mais a sua experiência com a nossa plataforma.
Para acessar o tutorial em vídeo, clique em “ASSISTIR VÍDEO” ao lado do
processo desejado.


Criando Organização e Pasta ASSISTIR VÍDEO



Adicionando Usuário na Organização ASSISTIR VÍDEO



Inserção de documento e Fluxo de participantes ASSISTIR VÍDEO



Menu Documentos ASSISTIR VÍDEO



Fluxo de Aprovação ASSISTIR VÍDEO



Fluxo de Assinatura ASSISTIR VÍDEO



Validando um Documento ASSISTIR VÍDEO

3. CONTATO
Ainda está com dúvida? Entre em contato com o nosso suporte pelos
seguintes canais de atendimento:
Telefone: 4007-2600 (opção 1) - (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 123 2600 (opção 1) - (Somente de telefone fixo)
E-mail: fenacondoc@institutofenacon.org.br
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