
       
 

 

 CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PARA REALIZAR A VISUALIZAÇÃO DAS NORMAS 
 

VISUALIZADOR – JAVA 
 

Para visualizar as normas da ABNT, primeiramente é necessária a instalação do JAVA em seu computador. 
 

 (Detecção da Máquina Virtual Java no seu computador) 
 
Para identificar se seu computador possui a máquina virtual Java instalada, acesse o painel de controle em seu 
computador e verifique a existência da opção "Java".  
 
Caso esta opção não esteja disponível, segue link abaixo: 
Acesse o site http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp e escolha a versão da Máquina virtual compatível ao 
seu sistema operacional. 
 
Versões Máquina Virtual Java 
- Versão 32 bits para Windows 2000, XP, Vista, ou Windows 7. 
- Versão 64 bits para Windows 2000, XP, Vista, ou Windows 7. 
- Versão Linux RPM. 
- Versão Linux x64. 
 

 
 

 (Configurações de Rede) 
Se seu acesso a internet é feito através de rede e caso ela possua um servidor Firewall e um servidor de Proxy 
(ferramentas de segurança de rede) é preciso criar regras que permitam o acesso ao nosso servidor. As regras que 
precisam ser criadas estão descritas abaixo: 
 
Servidor Firewall 
É necessário à criação de regra que permita que o seu servidor acesse o IP do nosso servidor, que é 205.237.197.94. 
Seria importante liberar este acesso pela porta de navegação de internet definida na sua rede (ex: porta80, 1310...). 
Para download de arquivos com extensão JAR. 
 
Servidor Proxy 
Realizar a liberação do acesso no servidor Proxy, ao servidor ABNT através do domínio 
www.abntcolecao.com.br ou através do IP 205.237.197.94. 

 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso suporte: 
 
Victor Erick - verick@abnt.org.br - (11) 3017 - 3642 
Rafael - suport@abnt.org.br/suportenet@abnt.org.br -  (11) 3017 - 3621 

Hardware 
Processador - Pentium Celeron (ou AMD equivalente) dual core 2 GHz ou superior.  
Memória – 1 GB  ou superior. 

Software Sistema Operacional Windows, Linux e Mac OS 

Navegador 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera e Safari.  
Google Chrome não é compatível.  

Instalação 
JAVA na versão 8 ou superior.  Software gratuito para controle de acesso, visualização 
e impressão das Normas, disponível no site www.java.com 

Conexão 
Internet banda larga de 1Mbps ou superior (a velocidade de abertura das normas pode 
variar de acordo com a disponibilidade da conexão internet do usuário). 

Segurança de 
Rede 

Para ter acesso seguro a sua coleção é necessário que a empresa possua IP de saída 
(válido para internet) fixo. 
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