Instrução de Trabalho Utilização do Flash Player no Incentive
Versão: 01/2021 / Win10
1. Requisitos Necessários para Utilização do Incentive
2. Navegador: Firefox versão 51 ou anterior
Aplicativos: Java verão atual (32 bits), Flash Player versão 32.0.0.344 (Pôr aqui o link para baixar o
instalador)
Caso tenha dificuldade em anexar os documentos/arquivos siga as instruções a seguir:
1) Desinstalar o Flash Player do computador. Para abrir desinstalar o Flash Player clique com o botão
direito do mouse em cima do menu iniciar no canto inferior esquerdo e, em seguida, na opção
Apps e Recursos, conforme imagem abaixo.

2) Na janela Apps e Recursos (Aplicativos e Recursos) localize na lista de Programas Adobe Flash
Player; ao localizar clique em Adobe Flash Player e em seguida clique no botão Desinstalar

3) Ao abrir a janela Desinstalar Flash Player, clique no botão desinstalar e após desinstalação clique
no botão Concluído que será apresentando posteriormente.

4) Proceda com o download da versão disponibilizada no início deste tutorial. Ao fazer o download,
salve o instalador em uma pasta de sua preferência. A pasta Downloads é a pasta padrão utilizada
pelos navegadores (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer).

5) Após o Download proceda a instalação do Flash player.

6) Ao final da instalação, clique na opção Nunca verificar atualizações. Clique em Concluído.

7) Após instalação Flash Player abra o Firefox versão 51 ou anterior.

8) Para ativar o Flash Player no Incentive, selecione a empresa onde serão inseridos os arquivos pdf
solicitados pelo sistema. Em seguida no menu esquerdo, clique na opção Anexos.

9) Abaixo da barra de endereço irá ser visualizada a mensagem para se faça habilitação do Flash no
Firefox. No canto direito superior, conforme imagem abaixo, clique em Permitir (Permitir e
Memorizar).

10) Em seguida, faça o procedimento normal de inclusão do anexo, clicando no botão Localizar. A
janela para localização do arquivo será aberta conforme sequencia abaixo.

11) Selecione o arquivo a ser anexo e, finalmente, clique em Enviar. O Envio deverá proceder
normalmente conforme imagem abaixo.

12) O sistema retornará a mensagem “Operação realizada com sucesso”.

Obs: Todos os programas relacionados no começo do Tutorial estarão disponíveis na página da Sedecti

