MÍDIAS COMPATÍVEIS
Por determinação do ICP Brasil, que regulamenta a certificação digital no País, desde 2012 o
Brasil passou por uma inovação tecnológica na emissão de certificados digitais, é um sistema
de criptografia mais complexo e eficaz. O processo é denominado Cadeia V2.
Assim, os certificados digitais passaram a ser emitidos conforme a nova Cadeia, ficando ainda
mais seguros e confiáveis.
Diante desta atualização algumas das mídias (cartões ou token) adquiridas antes de 2012,
poderão não ser compatíveis com a nova cadeia. Assim, para renovar seu certificado A3 você
deverá adquirir uma nova mídia e comparecer a um posto de atendimento. Isso garante que
seu certificado digital tenha uma tecnologia de última geração.

Como verificar o chip através do gerenciador do cartão
1. Para identificar qual o modelo do seu cartão e se o mesmo é compatível, conecte o
cartão na leitora, clique no botão Iniciar, em seguida Todos os Programas, depois
em Safesign Standard e finalizando clique em Administração de Token:

2. Na tela seguinte teremos o “Utilitário de Administração de Token”.

3. Como localizar o nome do chip, clique em Token > Mostrar informação do token:

4. Verificar Modelo do Token

Como verificar o Token G&D Sm@rtCafe 6.0 através do
gerenciador do cartão
1. Para identificar qual o modelo do seu Token e se o mesmo é compatível, conecte o
Token, clique no botão Iniciar, em seguida Todos os Programas, depois em
Safesign Standard e finalizando clique em Administração de Token:

2. Na tela seguinte teremos o “Utilitário de Administração de Token”.

3. Como localizar o nome do token, clique em Token > Mostrar informação do token:

4. Verificar Modelo do Token

Os certificados Token 2032 e 4000 não estão homologados pelo ITI, faz-se necessário a
substituição de seu token.

Veja a lista de mídias homologadas:
Relação de Cartões, leitoras e tokens comercializados atualmente
pela Serasa Experian

Tipo

Fornecedor

G&D Sm@rtCafe 4.0 Standard

Cartão

GD Burti

YpsID s2

Cartão

Morpho

Omnikey 3021

Leitora

HID Global

Perto CCID e EMV

Leitora

Perto

G&D Sm@rtCafe 6.0

Token

GD Burti

Informamos também que há outras mídias homologadas pelo ITI que podem ser utilizadas nas
renovações, desde que sejam compatíveis com certificados digitais da Serasa Experian.

Entretanto, é fundamental confirmar se realmente estão contempladas na relação do órgão
regulador, disponível em:
http://www.iti.gov.br/servicos/homologacoes/85-servicos/1361-processos-de-homologacao

Relação de Cartões, leitoras e tokens não comercializados pela
Serasa Experian, porém compatíveis com o nosso sistema.

Tipo

Fornecedor

G&D Sm@rtCafe Expert 3.2 72k (Cartões CRC / OAB)

Cartão

GD Burti

G&D Sm@rtCafe Expert 3.2 80k (Cartões CRC / OAB)

Cartão

GD Burti

Etoken PRO 72K (JAVA) OS755 - Aladdin

Token

Safenet

YpsID Key E-M

Token

Morpho

G&D Sm@rtCafe Expert 5.0

Cartão

GD Burti

YpsID s3

Cartão

Morpho

Gemalto TOP DL v2

Cartão

Gemalto

