Exportação no Android
Sabe quando você tem algo muito valioso e precisa manter isso em algum lugar seguro? Pois bem, no MobileID não é diferente. O certificado é
algo muito importante para o cliente e por essa razão seus desenvolvedores criaram um meio de envia lo para algum lugar seguro caso algo
aconteça.
Ahhh antes que eu me esqueça um lembrete MUITO IMPORTANTE: No processo de exportação é necessário criar uma senha, que sera
exclusivamente para o certificado digital.
Não vai esquecer tá, essa senha é a para o certificado e não para assinar na hora que os push/notificação chegar no celular!
Importante: Durante esse processo de Exportação ira ser solicitado duas senhas. Uma senha que corresponde quando o
usuário recebe o push/notificação e que foi registrada no momento da instalação do aplicativo quando for Android e no momento da
emissão para caso de dispositivo IOS.
E uma outra senha que estará vinculada ao Certificado Digital. Que nesse caso sera criada durante esse processo abaixo:

Exportação do Certificado Digital no MobileID

Para exportar o certificado é necessário acessar os dados do celular, conecte o smartphone utilizando um cabo USB, conecte se no computador
e deixe-o disponível para acesso aos arquivos:

Dentro do MobileID vá em Configurações:

Dentro das configurações, selecione a opção “Exportar certificados”;

Selecione na lista qual certificado deseja exportar:

Será solicitada a senha de acesso às chaves:
Essa senha é a mesma utilizada para assinatura dos Push/Notificação.

Crie uma senha para o certificado:
Nesse passo, o usuário precisa criar uma senha que sera vinculada ao Certificado Digital.

Concluindo isso será apresentado um pop-up informando que a exportação foi efetuada com sucesso:

Pronto a primeira parte da EXPORTAÇÃO esta feita! Agora é preciso fazer a ultima parte.

No seu computador o seu certificado será armazenado na pasta “Certisign”:

Pronto! O certificado poderá ser copiado para o ambiente externo no MobileID e instalado em outro dispositivo.

Viu como é fácil, e agora possuindo a copia de segurança do certificado digital não há perigo de perder lo.
Confira também, no tópico de Importação como funciona o processo de importar o certificado digital para o
celular.

