Начи
ин на присспособуввање на и
интернет пребарув
п
вачите за потпишуување со
сертификат



На следниот
с
ли
инк можете да ги најдеете информаациите за инсталирањее и приспоссобување наа
серттификатите од КИБС на вашиот ком
мпјутер.
https://w
www.kibstru
ust.mk/suppo
ort/PomosM
MK.aspx


На следниот
с
ли
инк можете да ги најдеете информаациите за инсталирањее и приспоссобување наа
серттификатите од Телеком
м на вашиот компјутер.
https://cca.telekom.m
mk/upatstva.htm

1. Пoтпишуваање под Intternet Explorer
За пријавување на
н страниц
цата на електронското
о банкарсттво Е‐УНИБ
Банка преку интернетт
длагаме доп
полнително
о да ја инстталирате ап
пликацијатаа
пребаруувачот Interrnet Exploreer, Ви пред
CAPICOM
M, во случчај да ја неемате веќе инсталираано на ваш
шиот компјуутер. Таа е неопходнаа
апликац
ција за да може
м
пребар
рувачот Inteernet Exploreer да ги поттпишува диггитално со електронски
е
и
потпис п
плаќањата и другите акктивни банкарски операации.
Приспоссобувањата на пребаруувачот ги вкл
лучуваат слеедните два чекора:
 Дод
давање на сттраната http
ps://e‐unibanka.mk во доверливи
д
с
страни
(trustted sites)
 Ово
озможувањее (enable) наа Active X ко
онтролата – Initialize and
d script Activve X controlss not marked
d
as saafe
Имаjте во предвид
д, дека сам
мо 32‐битнаата верзија на пребарувачот Internet Explore
er може даа
лно со електтронски поттпис. Во случчај оперативвниот систем на вашио
от компјутер
р
потпишува дигитал
ија, неопход
дно е да стар
ртувате 32‐b
bit верзија на пребаруваачот.
да има 64‐bit верзи
с
локација: Com
mputer – Dissc C – Prograam files (x86
6) – Internett
Пребаруувачот се сттартува од следната
Explorerr – iexplore. За подобраа пристапносст можете да
д си направвите Shortcu
ut.

Приспособувањатаа на пребаруувачот:
nternet Explo
orer пребар
рувачот избе
ерете Tools – Internet op
ptions
По старттување на In

цот на кој тр
реба да се избере: Security‐ Trusted
d Sites – Site
es.
Се отвора прозорец

Потоа неопходно
н
е да се додааде соодветтната веб страна https:///e‐unibankaa.mk со при
итискање наа
копчето
о Add

Притисн
нете Close.

На преттходниот екр
ран изберетте ниво Custtom Level

Во листаата што ќе се
с отвори наајдете го дел
лот Initialize
e and script Active X controls not maarked as safe
e
– изберете: Enable

Затвореете ги отворените прозо
орзци со ОК
К , откако ќее се согласи
ите со напраавените промени. (OK,
Yes, OK)). Рестартир
рајте го преб
барувачот.
2. Пoтпишување под Mozzilla Firefox
Mozilla Firrefox за дигитално потпишување на докумеенти, освен
За да користите
к
п
пребарувач
н
баранио
от софтвер за работа со електронски потписс од издаваачите на по
отписот и направените
н
е
приспоссобувања од
д погоре, ќее ви биде нееопходно и да набавитте и додатокк (add‐on) заа дигитално
о
потпишување. Во постарите верзии
в
на пребарувачо
п
от, таа функкционалносст беше вградена, а во
о
0, можностаа за дигитал
лно потпиш
шување се остава да биде
б
напраавено прекуу
верзиитте над 33.0
инсталаација на дод
датоците (add‐ons).
signTexttJS или signTTextJSplus
Пребарувачот мож
же да потпишува само со еден од двата додатоци!
д
В случај да
Во
д ги имате
е
инстали
ирани и дваата, неопход
дно е да деаактивирате еден од нив.
Инстали
ирање на до
одатокот: од
д менито го
оре десно наа пребаруваачот Mozilla Firefox избирате Menu
u
– Add‐ o
ons

ирање на Ad
dd‐ons избир
рате на лево
ото менио Get Add‐ons
По изби

Потоа одите
о
најдол
лу со scroll на
н листата, и доколку нее се појавувааат signTexttJS или signTTextJSplus

кликнуввате на
На след
дната странаа што ќе ви се
с отвори во
о делот за пребарувањее барате sign
nTextJS

Инстали
ирајте една од двата до
одатоци sign
nTextJS или signTextJSpl
s
us

