ROTEIRO PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA REVERSA

Siga os seguintes passos:
1. Baixe e instale o aplicativo JAVA mais recente em seu computador. O aplicativo é
gratuito e pode ser baixado no site do fabricante (www.java.com)
2. Após instalar o aplicativo JAVA, deve-se modificar sua definição de segurança. Caso
contrário, o sistema Reversa irá apresentar a mensagem mostrada na figura abaixo
e não funcionará. Esse procedimento deverá ser feito para cada usuário que
utilizar o sistema, a configuração feita em um perfil de usuário NÃO atualiza os
outros perfis.

2.1. Para isso, faça o seguinte:
2.1.1. Abra o Painel de Controle de seu computador
2.1.2. Localize e clique sobre o ícone do Java

2.1.3. Irá surgir um painel como na figura a seguir:

2.1.4. Clique na Guia Segurança (Item 1)
2.1.5. Clique na seta da barra de rolagem, que se encontra no Nível de
Segurança Alta e mova para baixo até ficar em Médio (Item 2)
2.1.6. Clique em OK (Item 3)
2.2. Pronto! Terminamos de configurar o JAVA. Reinicie os navegadores para que
as alterações surtam efeito.
3. Agora efetue o download do Programa Reversa no site da Polícia Federal
(http://www.dpf.gov.br/servicos/produtos-quimicos/programas/programas-para-download-novo).

4. Ao iniciar a instalação, confirme se a pasta de destino da instalação está mesmo em
“C:\DPF\SIPROQUIM”, caso contrário digite esse caminho, sem as aspas, e clique
em Avançar.

Observação: Esse procedimento se faz necessário pois a pasta “Arquivos de
Programas”, onde geralmente esses aplicativos são salvos, possui uma restrição
quanto a gravação de dados por usuários sem perfil de Administrador, e portanto,
pode acarretar em erros na aplicação.

5. Depois é só ir clicando em Avançar até concluir a instalação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 Para instalação dos programas aqui descritos o usuário que irá instalar deverá ter o
perfil de Administrador da máquina.
 No caso de mais de um usuário estar utilizando a máquina, o procedimento de
definição de segurança do JAVA (passo nº 2) deverá ser realizado para cada usuário. A
configuração em um perfil de usuário NÃO é atualizada automaticamente para outro,
necessitando assim de uma nova configuração.
 Mantenha uma rotina de backup de seus dados. O ideal é que esse backup seja
realizado em um dispositivo diferente daquele em que se encontram os dados
originais, tal como um pendrive ou HD externo. Isso garante sua segurança contra
perda das informações em caso de pane em seu computador.

