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Pré-requisitos para instalação do Nibo Impressora

O Nibo Impressora é uma novidade que vai garantir agilidade e segurança no envio 
das suas obrigações! Por isso,  para garantir o sucesso na instalação e utilização da 
sua ferramenta, certifique-se de que você está utilizando um computador com o 
sistema operacional Windows 10 ou Windows 11.

Se mesmo assim você encontrou algum problema para concluir a instalação com 
sucesso, será necessário verificar a necessidade de algumas atualizações. 

Para isso, siga as etapas do manual que preparamos a seguir.  

Vamos lá?
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Atualizações de Segurança do Windows

O Windows Update baixa atualizações para a Segurança do Windows 
automaticamente, o que ajuda a manter seu dispositivo seguro e a protegê-lo
contra ataques.

Caso não tenha realizado essas atualizações recentemente, você deverá seguir os 
próximos passos e realizar alguns procedimentos de verificação. 

Vamos lá?







Pré-requisitos de instalação 
(encaminhar ao profissional de TI da sua empresa)

1. Verifique se o seu sistema operacional é o Windows 10 ou Windows 11 e se
todas as atualizações de segurança estão em dia; 

2. Adicione nas regras do firewall do seu computador ou da sua rede com os 
endereços de DNS para comunicação com o Nibo: 

● api-contador.nibo.com.br 
● arquivos.nibo.com.br 

3. Verifique se é necessário realizar a liberação das portas: 80 e 443 
4. Criação de exceções nos Antivírus e firewall utilizando o caminho: 

● C:\Nibo\Nibo Impressora\Nibo.PdfPrinter.Main.exe 
● C:\Program Files\Nibo Impressora\Nibo.PdfPrinter.Main.exe



Pré-requisitos de instalação 
(encaminhar ao profissional de TI da sua empresa)

Importante:

● Caso tenha atualizado o Windows do seu computador para a versão 11 e o 
Nibo Impressora tenha parado de funcionar, confirme se todas as 
atualizações de segurança foram instaladas e, em seguida, realize os 
seguintes passos:

Desinstale a Nibo 
Impressora no Painel 

de Controle.

Exclua a pasta "Nibo 
Impressora" do 

Disco Local.

Faça o download da 
versão atualizado na 

tela de "Conferência" ou 
na tela de "Atalhos".

Realize a instalação 
novamente.



Para mais conteúdos úteis sobre o Nibo Obrigações e outros produtos, continue 
explorando a Central de Conhecimento.

Em caso de dúvida, ou necessidade de suporte, estamos disponíveis para te 
atender através do e-mail contato@nibo.com.br.

Parabéns! Você está pronto para começar!

mailto:contato@nibo.com.br

