
Como começar

Crie sua fortaleza de senhas

Criando uma senha

Use uma senha no desktop

Compartilhe uma senha/ Receba uma senha compartilhada

Configurações

1 Baixe a MyCena 
Business Fortress na 
App Store ou no 
Google Play

2 Digite seu 
e-mail do 
usuário

3 Clique Ativar 
dentro do e-mail
Clique SEGUINTE 
no aplicativo

4 Digite o código SMS 
recebido (se solicitado, 
digite o número do seu 
celular)

5 Sua conta 
está 
ativada!

2 Responda às 2 
perguntas de 
segurança

3 Fortaleza 
criada!
Ver tutorial

1 Configure suas 
3 chaves de 
segurança

Defina o 
impressão digital, 

PIN ou 
reconhecimento 

facial

Defina o padrão 
de bloqueio

Defina a frase 
secreta (Voz ou 

escrita)

1 Baixe a extensão do 
navegador MyCena  

Google Chrome : https://chrome.-
google.com/webstore/detail/myce-
na-exten-
sion/iffbhddlimgilbikojjehaikkckjajah?

Safari : https://apps.apple.com/g-
b/app/mycena-exten-
sion/id1470066234?mt=12

Firefox : https://addons.mozil-
la.org/en-GB/firefox/addon/myce-
na-extension/

1 Clique no Ícone 
Compartilhar
Escolha se a 
senha pode ser 
compartilhada

2 Compartilhe a 
mensagem 
pré-carregada com o 
código
O código é válido 
apenas uma vez

1 Abra o Menu e clique 
em Receber senha 
compartilhada
As senhas permanecem 
criptografadas o tempo 
todo

2 Digite o código 
compartilhado
Se o URL já existir, 
decida substituir ou 
adicionar a senha

2 Abra a extensão do navegador 
MyCena e siga as etapas

Abra MyCena em seu 
celular3

Conta conectada!
A conexão irá expirar 
em ... minutos 
(duração definida 
pelo gerente)

4

Vá para Menu / Configurações

support@mycena.co www.mycena.co

Compartilhe

Receber senha 
compartilhada

Use uma senha no celular

1 Encontre a senha pelo logotipo ou 
digitando a url / login / observação na 
barra de pesquisa
Alterar o nível de segurança usando a 
seta verde e suas chaves de segurança

2 Clique na 
área para 
copiar a URL, 
login, senha 
ou nota

3 Cole no lugar usando
CTRL + V ou CMD + V no 
teclado
Nota: As senhas permanecem 
criptografadas o tempo todo

1 Encontre a senha pelo logotipo ou 
digitando a url / login / observação na 
barra de pesquisa
Alterar o nível de segurança usando a 
seta verde e suas chaves de segurança

2 Clique na 
área para 
copiar a URL, 
login, senha 
ou nota

3 Abra a extensão do 
navegador MyCena e cole

Para usuários iOS: usar o 
Handoff com sua conta 
iCloud

Digite o e-mail 
da sua conta 

MyCena

Digite o PIN 
recebido por 

e-mail

Clique 
Conectar 
extensão

1. Open 
MyCena 
Extension

2. Paste 
using 
CTRL+V or 
CMD+V

Leia o código 
QR recebido 

em seu 
desktop

Obtenha um 
código QR

1. Conectar a MyCena ao seu desktop

2. Encontre e cole a senha no desktop

EXPORTAR BACKUP
arquivo MyCena criptografado
IMPORTAR BACKUP
de um arquivo MyCena criptografado 
salvo anteriormente. Somente o 
usuário pode recarregar suas senhas 
usando o próprio backup.

MIGRAR SENHAS
de um arquivo .xls ou .xlsx 
no MyCena

SINCRONIZAR SENHAS EM 
VÁRIOS DISPOSITIVOS

EXCLUIR CÓPIA DE SENHAS da 
nuvem após a sincronização

ATIVAR MODO VIAGEM 
mantém todas as senhas 
sincronizadas em todos os 
dispositivos e na nuvem
ADICIONAR NÚMERO DE VIAGEM
para receber códigos SMS no 
exterior

Configurações de 
segurança

Configurações da conta

ALTERAR AS CHAVES DE 
SEGURANÇA

ALTERAR SEGURANÇA
PERGUNTAS E RESPOSTAS

MyCena Business Fortress
Guia do usuário do aplicativo - Como começar

Introdução

Parabéns por escolher a MyCena Business Fortress (MBF), uma solução única para 
gerenciar e proteger todas as suas credenciais sem lembrar nenhuma senha.
A MBF vem em duas partes:
- um console de gerenciamento que ajuda a distribuir regras e políticas de senhas 
fortes para cada sistema, rede, aplicativo, banco de dados, dispositivo ... para todos os 
usuários
- um aplicativo de desktop
Este é o guia do usuário para o aplicativo MBF.

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Ouro

Prata

Bronze

Uma fortaleza de senhas que só você pode acessar 
Três níveis de segurança para diferentes níveis de 
sensibilidade de senhas (Tecnologia Patenteada)

ALTERAR O NÍVEL DE SEGURANÇA
Recomendamos colocar senhas de 
baixa sensibilidade como boletins 
informativos em Bronze, senhas de 
sensibilidade média como mídias 
sociais em Prata e senhas críticas 
como bancos em Ouro.

SENHA CRIPTOGRAFADA

MOSTRAR SENHA
GERAR NOVA SENHA 
como %MQR+SYhJ2vGkFaFTc 
ou dpVk£%hJdPfy37>P
ADICIONAR NOTAS

LOGIN

1 Pressione

ÍCONE DE
SENHA:

preenchimento 
automático

quando você
digita uma url
ou faz upload 
de uma figura

REGRAS DE
SENHAS:

definir 
comprimento,

excluir caracter 
especial,

números,
minúscula ou

maiúscula

+

2 Criar a senha

3 Concluído

FUNCIONA PARA TUDO:
site, aplicativo, sistema, 
banco de dados, 
dispositivo, rede, cartão...

CONVENIENTE
Credenciais sempre acessíveis - sem 
necessidade de Internet

SEGURO
Nenhuma senha para criar ou 
memorizar. Sem identidade central

PRIVADO
Somente o usuário pode acessar a 
própria fortaleza usando a 
combinação de PIN, padrão de 
bloqueio e frase-senha

MULTI- 
DISPOSITIVOS

TRÊS NÍVEIS DE 
SEGURANÇA 

BACKUP 
CRIPTOGRAFADO 
AUTOMATIZADO

DESCENTRALIZADA 

AES-SHA 256
CRIPTOGRAFIA

COMPARTILHAMENTO 
SEGURO DE SENHA

MODO VIAGEM

CONEXÃO AO DESKTOP

GERADOR DE 
SENHAS FORTE

MULTI- 
DISPOSITIVOS

TRÊS NÍVEIS DE 
SEGURANÇA 

BACKUP 
CRIPTOGRAFADO 
AUTOMATIZADO

DESCENTRALIZADA 

AES-SHA 256
CRIPTOGRAFIA

COMPARTILHAMENTO 
SEGURO DE SENHA

MODO VIAGEM

CONEXÃO AO DESKTOP

GERADOR DE 
SENHAS FORTES
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Upload suas senhas existentes

2 Abra o modelo, 
preencha-o com suas 
senhas atuais de seus 
cadernos, papéis, post-its, 
lista do Chrome, arquivo 
excel ... e salve o arquivo

3 Voltar para Menu / 
Configurações / 
Migração de Senhas, 
clique em Migrar
e carregue o arquivo 
salvo

4 Certifique-se de 
que suas senhas 
foram 
carregadas e 
apague o 
arquivo

1

1

Vá para Menu / 
Configurações / 
Migração de 
Senhas e clique 
em modelo de 
Download 

DICA: Como preparar seu modelo com senhas salvas no Chrome

Vá para Configurações / Preenchimento 
automático / Senhas / senhas salvas
e lista de download

2 Exclua a primeira 
coluna ('nome') 3 Adicione uma nova 

coluna 'nota' (opcional)


