Инструкция за настройка на работната станция за работа с електронен подпис
1. Поддръжаните браузъри от системата са Firefox 3.6 или по-висока и Internet Explorer версия 8. Преди да
преминете към следващите стъпки моля уверете се че използвате поддържан от системата браузър. Ако
браузърът не се поддържва в горната част на страницате ще е изписано името му с червен цвят.
2. Изтеглете драйверите за четците от началната страница на приложението – линка „Драйвери” в горният
ляв ъгъл. При изтеглянето ще получите архив с име SmartCard.zip.

Фиг. 1.
3. Съдържанието на архива SmartCard.zip трябва да бъде разархивирано директно на устройствo C: без да се
променя името на папката – SmartCard, която е в архива. NB! Потребителят, с който стартирате браузъра
трябва да има право да чете съдържанието на папката SmartCard.

Фиг. 2.

4. За да функционира коректно драйвера е необходимо версията на JVM която е инсталирана да бъде 32
битова, и по-специално Java плъгина на браузъра. За да проверите това може да посетите следният адрес:
http://www.java.com/en/download/testjava.jsp Там се зарeжда аплет, който показва версията, която
ползвате. Ако нямате инсталиран JVM на същата стрaница има инструкция за инсталция.

Фиг. 3.

5. Допънителна настройка на Java. Отидете в Control Pane и изберете Java. От табовете изберете Advanced.
Отидете на секцията Mixed Code и изберете опцията „Enable – hide warning and run with protections” (Виж
Фиг. 4.). Изберете „ОК”.

Фиг. 5.
6. След инсталиране на драйвера и проверка на версията на Java рестартирайте браузъра и включете
устройството, флашка или смарт кард четец към компютъра отново. С това стъпките са приключени и
трябва да можете да се логвате в системат.
7. При проблеми с входа в системата моля изпълнете следните стъпки:
7.1. От control panel изберете Java.
7.2. Отидете на таб „Advanced” и изберете от секция Java Console – “Show Console”. След това изберете
„OK”.
7.3. Рестартирайте браузъра. При стартирането на браузъра и зареждането на страницата за вход в
приложението, трябва да се появи допълнителен прозорец като на Фиг. 5.

Фиг. 5.
7.4. Опитайте да се логнете в системата. След това в прозиреца “Java Console” изберете „Copy” и
изпратете съдържанието на Helpdesk.bacis@customs.bg, заедно с описание на проблема.

