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MARCAS & REGISTROS
a) O software DOC-Web é executado diretamente através do endereço doc.demaria.com.br, na
internet - o domínio demaria.com.br é de propriedade da ADM Informática Ltda. desde 06-051998.
b) A marca DOCDEMARIA é registrada no INPI, certificado Nº 818483300, 2º decênio, concedido em
04-11-1997, válido até 03-11-2017.
c) Software DOC é registrado no Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT/Sepin/DF) sob o número
47440-1, tendo sido publicado no Diário Oficial da União, seção 3, do dia 05-01-1996, pág 493.
d) O servidor do sistema é auditado diariamente pela empresa SiteBlindado, e possui certificado
digital de servidor desta empresa para uso de protocolo seguro de comunicação (SSL).

SOFTWARES UTILIZADOS
a) O software DOC-Web é desenvolvido sob a plataforma Open Source.
b) O sistema, fornecido como um serviço, é hospedado em servidores que utilizam sistema
operacional FreeBSD ou Linux CentOS 64 bits, servidor web Apache versão 2 ou superior com
suporte a linguagem PHP versão 5 ou superior, gerenciador de banco de dados PostgreSQL versão
8 ou superior.
c) No desenvolvimento são utilizados componentes BRy Tecnologia para assinatura digital,
componente Fckeditor para edição de textos através de navegadores de internet, componente
DynamicWebTwain para acionamento de scanners através de navegadores de internet,
componente Nitgen para rotinas de registro e verificação de dados biométricos e acionamento de
respectivos leitores.

PRÉ-REQUISITOS PARA USO
a) Acesso à internet padrão banda larga.
b) Computador com processador dual core (mínimo) de 2 Ghz, 2 Gb de memória RAM, sistema
operacional Windows XP (32 bits) ou Windows 7 (32 ou 64 bits), versões home, professional ou
ultimate, com navegador Internet Explorer 7 ou superior instalado.
c) Impressoras: compatível com qualquer modelo jato de tinta e laser, podendo haver algum tipo de
incompatibilidade com impressoras matriciais LX300+ e FX890 da Epson dependendo do sistema
operacional utilizado (DeMaria deve ser consultada).
d) Leitor Nitgen caso haja interesse de uso de tecnologia biométrica.
e) Antivirus instalado e devidamente atualizado no computador de onde se fará o acesso.
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