
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)

Senhas de nível Prata

MENU

BUSCA DE SENHAS

MUDAR NÍVEL DE SEGURANÇA
MODO DE VISUALIZAÇÃO

ÍCONE DE SENHA URL, SISTEMA, 
DISPOSITIVO, REDE...

NÍVEL DE SEGURANÇA

BOTÃO PARA 
CRIAÇÃO DE SENHA

LOGIN

SENHA CRIPTOGRAFADA

1

1

Clique no Ícone 
Compartilhar

Você pode decidir 
se uma senha deve 
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

Em Menu, acessar 
Configurações 2

Vá para as 
Configurações de 
Segurança

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

ALTERAR AS CHAVES DE 
SEGURANÇA
PIN, lock pattern, passphrase

ALTERAR SEGURANÇA
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Compartilhe Receba

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

1
Clicar no link abaixo que será efetuado o Download:
- Windows: https://bit.ly/32sODbb
- MacOS: https://bit.ly/3bYyZYA
- Linux: https://bit.ly/2Fx5yka

O arquivo será baixado neste diretório default de 
download.

2
Executar o setup, 
clicando em sim 3

MDC ícone abaixo 
aparecerá no seu 
desktop ou pasta 
de aplicativos

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

Crie sua fortaleza de senha MDC

Baixar extensão MDC

Abra sua fortaleza de senha MDC

Use senhas com extensão MDC

Use senhas sem extensão MDC (optional)

Compartilhe uma senha (opcional) e receba uma senha compartilhada

Configurações

4

4
Responda às 2 
perguntas de 
segurança

5
Configure suas 
3 chaves de 
segurança

Defina o PIN Defina o padrão 
de bloqueio

Defina a frase 
secreta

1
Encontre a senha por logotipo ou digitando url / login / nota na barra de pesquisa

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

2 Abra a página de credenciais e clique em ‘Ir para’.

A página será aberta e seu login e senha serão automaticamente preenchidos.

Nota: as senhas permanecem criptografadas o tempo todo. O usuário não pode ver ou saber 
a senha que está sendo usada, a menos que o gerente conceda direitos especiais ao usuário.

1 2
Abra o aplicativo 
MDC e digite 
e-mail ou nome 
de usuário

1 Em qualquer nível, clique em 
Menu> Conectar extensão. Um 
código de extensão será copiado 
em sua área de transferência por 
15 segundos

Encontre o token no 
e-mail.
Copiar e colar

3
Responda às suas 
duas perguntas de 
segurança. Clique 
em Enter

4

support@mycena.co www.mycena.co

Aplicativo MyCena Desk Center (MDC)
Guia de usuario

Simplifique e proteja o acesso digital

Parabéns por escolher MyCena Desk Center (MDC), uma solução inovadora para proteger todo 
o ciclo de vida das credenciais - da criação ao vencimento - e simplificar o acesso digital.
Com MyCena, não há chave mestra para esquecer ou perder. Suas credenciais de trabalho são 
pré-carregadas como chaves. Essas chaves são protegidas por vários níveis de segurança, que 
só você pode acessar usando uma combinação de token, perguntas de segurança, PIN, padrão 
de bloqueio e frase-senha. Para entrar em um sistema, tudo que você precisa é acessar a 
chave, clicar em um botão e as credenciais são carregadas automaticamente na página certa. 
Durante todo o processo, as senhas da MyCena permanecem criptografadas para que não 
possam ser vistas ou roubadas, removendo assim a maior fonte de violações cibernéticas: 
credenciais comprometidas
Este guia do usuário o ajudará a se livrar rapidamente dos problemas de acesso.

CONVENIENTE
Credenciais sempre acessíveis. 
Nenhuma senha para criar, 
digitar ou memorizar.

SEGURO
Nenhum ponto único de falha. 
Sem senha ou identidade mestre

PRIVADO
Apenas o usuário pode acessar a 
própria fortaleza usando a 
combinação de token, perguntas 
secretas, PIN, padrão de bloqueio e 
frase-senha

Instalação

Aplicativo Mycena Desk Center

© MyCena Limited 2021

Baixar extensão do navegador da MyCena Desk Center 

Google Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/myce-
na-desk-center-extens/ihmaefbmifmbbcobcnfbgofllgbjbfpn

Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/myce-
na-desk-center-extension/

2 Clique na extensão do 
navegador MyCena. Cole o 
código de extensão e clique 
em Validar código. Sua 
extensão está conectada

3Clique na extensão 
MyCena Desk Center no 
navegador. Digite e-mail ou 
nome de usuário. Clique 
em >>

Digite seu PIN para 
acessar o nível Bronze

1
Encontre a senha por logotipo ou digitando url / login / nota na barra de pesquisa

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

1
Abra o MyCena Desk 
Center no seu desktop 
ou pasta de aplicativos

2
Entre com seu email ou 
login ID 3

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

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

Conectar aplicativo e extensão

3
Cole no lugar usando CTRL + V ou CMD + V 

Nota: As senhas permanecem criptografadas 


