
 

Manual de Instalação – IIS 7 

 

 - Ao receber o seu certificado verifique se recebeu os 3 arquivos necessários 

para instalação, são eles: 

seudominio_com_br.crt  (CERTIFICADO) 

SSLBlindado.crt Ou TrustSignBRCertificationAuthority.crt (Certificado 

Intermediário) 

AddTrustExternalCARoot.crt (Certificado RAIZ) 

 

Abra o seu IIS: 

 Clique em Iniciar (Start) 

 Abra o Painel de Controle (Control Panel) 

 Clique em Ferramentas Administrativas (Administrative Tools) 

 Selecione Nome do Servidor (Server Name) 

 No menu central, dê um clique duplo sobre Certificados do Servidor 

(Server Certificates) 

 

 



 

 

 No menu Ações (Actions) no lado direito, clique em Concluir 

Solicitação de Certificado (Complete Certificate Request) 

 

 

 

 Neste momento o IIS irá o assistente para a instalação do certificado. 

 

 



 

 Agora procure a pasta onde salvou o seu certificado que foi enviado 

por nós, selecione dentro do zip o arquivo seudominio_com_br.crt 

(CERTIFICADO) e em FRIENDLY NAME dê um nome para o seu 

certificado (Ex: seudominio), feito isso, clique em OK. 

 

Depois que o certificado estiver devidamente instalado no servidor, 

você terá que apontar o certificado para o site desejado usando o 

IIS.  

 Na janela principal do IIS selecione o nome do servidor onde o 

certificado foi instalado que está localizado no menu conexões.  

 Em "Sites" selecione o site onde irá utilizar o SSL. 

 No menu Ações (Actions) ao lado direito, clique em Associações 

(Bindings). 

 

 

 Isso abrirá a janela "Site Bindings". 

 

 

 



 

 Clique em Adicionar (Add). Isso abrirá a janela Adicionar Site Blindings 

(Add Site Binding). 

 

 

 

 Abaixo de Tipo (Type) escolha a opção https. O endereço de IP deve 

ser o mesmo do site ou Nenhum Atribuído (All Unassigned) e a porta 

deve ser a 443. O campo "Certificado SSL" deve especificar o 

certificado que foi instalado. 

 

 

 Agora, com o certificado devidamente instalado é OBRIGATÓRIA 

a instalação dos arquivos “raiz” e “intermediário”. 

Junto com seu certificado você recebeu 2 Certificados listados no início do 

manual. Salve estes certificados no desktop do seu servidor, depois: 

 Clique no botão Iniciar e selecione Executar. Digite mmc. 

 Clique em Arquivo e selecione Adicionar/Remover Snap in 

 Selecione a opção Adicionar, escolha Certificados e clique 

em Adicionar 

 Selecione Conta do Computador e clique em Finalizar 

 Feche a caixa aberta e clique em Ok no Adicionar/Remover Snap in 

 

Instalando o Certificado INTERMEDIÁRIO: 

 Clique com o botão direito do seu mouse em Autoridades 

Certificadoras Intermediárias, selecione Todas as Tarefas, 

selecione Importar. 

 Clique em NEXT 

 Localize o Certificado intermediário (SSLBlindado.crt Ou 

TrustSignBRCertificationAuthority.crt) e clique em NEXT 



 

Para Instalar o Certificado RAIZ PRINCIPAL: 

 Clique com o botão direito do seu mouse em Autoridades 

Certificadoras Raiz Confiáveis, selecione Todas as Tarefas, 

selecione Importar. 

 Clique em NEXT 

 Localize o Certificado Raiz (AddTrustExternalCARoot.crt) e clique em 

NEXT. 

 

AGORA REINICIE O IIS. 

 

FIM! 

 

 


