Guia do usuário do aplicativo MyCena Desk Center
Como começar
Nenhuma senha para lembrar, nem digitar
Parabéns por escolher o MyCena Desk Center (MDC), uma solução única para
gerenciar e proteger todas as suas credenciais sem lembrar nenhuma senha.

CONVENIENTE

O MDC vem em duas partes:

SEGURO

Credenciais sempre acessíveis em
ambiente contido

- um console de gerenciamento ajuda a distribuir regras e políticas de senha fortes
para cada sistema, rede, aplicativo, banco de dados, dispositivo ... para todos os
usuários.

Nenhuma senha para criar ou
memorizar. Sem identidade central

PRIVADO

- um aplicativo de desktop

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

Este é o guia do usuário para o aplicativo de desktop MDC.
BUSCA DE SENHAS
MENU

Bronze

MODO DE VISUALIZAÇÃO
MUDAR NÍVEL DE SEGURANÇA

NÍVEL DE SEGURANÇA

Prata

ÍCONE DE SENHA

URL, SISTEMA,
DISPOSITIVO, REDE...

Ouro

LOGIN

SENHA CRIPTOGRAFADA

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

BOTÃO PARA
CRIAÇÃO DE SENHA

Senhas de nível Prata

Instalação

Clicar no link abaixo que será efetuado o Download:
- Windows: https://bit.ly/32sODbb
- MacOS: https://bit.ly/3bYyZYA
- Linux: https://bit.ly/2Fx5yka

1

Executar o setup,
clicando em sim

2

3

MDC ícone abaixo
aparecerá no seu
desktop ou pasta de
aplicativos

O arquivo será baixado neste diretório default de
download.

Como começar

Abra o MyCena Desk
Center no seu desktop ou
pasta de aplicativos

1

Entre com seu email ou
login ID

2

Insira o código recebido
por email (somente se
estiver utilizando um e-mail)

3

Crie sua fortaleza de senhas

Responda às 2
perguntas de
segurança

1

Defina o PIN

Configure suas
3 chaves de
segurança

2

Defina o
padrão de
bloqueio

Defina a frase
secreta

Upload das suas senhas exisitentes

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

1

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

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

3

4

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

DICA: Como preparar seu modelo com senhas salvas no Chrome

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

1

2

Exclua a primeira
coluna ('nome')

Adicione uma nova
coluna 'nota' (opcional)

3

Criando uma senha

ÍCONE DE
SENHA:
preenchimento
automático
quando você
digita uma url
ou faz upload
de uma ﬁgura

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

1

Pressione

MOSTRAR SENHA

REGRAS DE
SENHAS:
deﬁnir
comprimento,
excluir caracter
especial,
números,
minúscula ou
maiúscula

+

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

2

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.

Criar a senha

3

Concluído

Notas:
1. Esta funcionalidade pode ser desativada pelo seu gerente.

Utilizando uma senha

Encontre a senha pelo logotipo ou
digitando a url / login / observação na
barra de pesquisa

1

2

Alterar o nível de segurança usando a
seta verde e suas chaves de segurança

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

Compartilhe uma senha/ Receba uma senha compartilhada

Receba

Compartilhe

1

Clique no Ícone
Compartilhar

2

Você pode decidir
se uma senha deve
ser compartilhada

Compartilhe a
mensagem
pré-carregada com
o código

1

O código é válido
apenas uma vez

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

Notas:
1. Esta funcionalidade pode ser desativada
pelo seu gerente.

Configurações

EXPORTAR BACKUP
arquivo MyCena criptografado
Notas: Esta funcionalidade pode
ser desativada pelo seu gerente.

ALTERAR AS CHAVES DE
SEGURANÇA
PIN, lock pattern, passphrase

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

ALTERAR SEGURANÇA
PERGUNTAS E RESPOSTAS

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

1

Em Menu, acessar
Configurações
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support@mycena.co

Vá para as
Configurações de
Segurança

www.mycena.co

