
Instrukcja instalacji oprogramowania do podpisu elektronicznego.

Wchodzimy na stronę   https://www.certum.pl/pl/

                         Klikamy  “aktywuj  lub odnów podpis”.

   Następnie klikamy  “aktywacja e-podpisu”.

Schodzimy trochę na dół strony i klikamy  “zainstaluj oprogramowanie”.
           

Oprogramowanie dla sytemu Windows, OS X oraz Linux



Klikamy link, który przekieruje nas do pobrania oprogramowania  proCertum Smart Sign.

Pobieramy i instalujemy program proCertum SmartSign. 
Pobieramy plik odpowiedni dla swojego systemu.



Jeśli kupiliście Państwo Zestaw Mini lub Standard, podczas instalacji oprogramowania proszę
odznaczyć komponent SimplySign Desktop.
Jeśli zakupiliście Państwo certy�kat SimplySign, oba komponenty pozostawiamy zaznaczone.

Następnie pobieramy drugie oprogramowanie proCertum CardManager
Oprogramowanie to instalujemy tylko w przypadku zakupu zestawu kartowego Mini lub 
Standard.

Pobieramy i instalujemy program proCertum CardManager. 
Pobieramy plik odpowiedni dla swojego systemu.



Po zainstalowaniu oprogramowania należy uruchomić ponownie komputer.

Aby podpis elektroniczny działał prawidłowo należy zarejestrowac certy�kat.
 (Dotyczy systemu windows,  w sytemie OS X  certy�kat rejestruje się automatycznie.)

Rejestracja certy�katu.  ( Nie dotyczy certy�katu SimplySign )

Otwieramy program  proCertum CardManager .

Uwaga- certy�kat musi być wcześniej zainstalowany na karcie �zycznej  zgodnie z instrukcją 
postępowania w otrzymanym przez Państwa mailu “ Informacja o wydaniu certy�katu”.
Jeśli korzystaliście Państwo z usługi potwierdzenia tożsamości Turbo- certy�kat został wydany 
i wgrany na miejscu, czyli znajduję się już na karcie.

1. Wkładamy czytnik w gniazdo usb w komputerze.
2. Czekamy aż system Windows zainstaluje sterownik do czytnika.
     Po zakonczonej instalacji na czytniku zapali sie zielona lampka.

Klikamy “ czytaj kartę”.

Następnie  klikamy zakładkę “pro�l bezpieczny”.



W pro�lu bezpiecznym wyświeli się nasz certy�kat.

Na tym etapie możecie Państwo także zmienić nadany wcześniej kod PIN  ( zaznaczone na zielono ). 
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Teraz już możecie Państwo pracować ze swoim podpisem elektronicznym.
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

Progress AR Sp. z o.o.
93-578 Łódz
ul. Wróblewskiego 18 lok. 502  V piętro.
Budynek Urbanica
tel. 790-531-977 
tel. 537-425-541

Infolinia pomoc techniczna.
Nasi konsultanci sa dostepni w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17:
801 540 340 (dla połaczen z tel. stacjonarnych)*
+48 91 4801 340 (dla połaczen z tel. komórkowych)

Następnie klikamy przycisk “rejestruj certy�katy”.


