Namestitev komponente za podpisovanje

Za izvedbo elektronskega podpisa v portalu za elektronski pristop – Emil, je treba
predhodno namestiti komponento za podpisovanje. Namestitev se opravi preko spletnih
brskalnikov. Podprta okolja so:
operacijski sistem: Windows okolje (7 ali višje)
brskalniki: Internet Explorer 9.0 ali višje, Google Chrome in Mozilla Firefox (zadnje
tri verzije)
Za uspešno izvedbo namestitve komponente morate:
imeti nameščeno korensko potrdilo si-gen in Halcom v spletnem brskalniku
imeti digitalno potrdilo, s katerim uporabnik dostopa (oz. bo dostopal) v portal za
elektronski pristop - Emil, shranjeno v shrambi digitalnih potrdil operacijskega sistema
Windows.

OPOZORILO: PRED NAMESTITVIJO IZKLOPITE MOREBITNE PROGRAME/NASTAVITVE, KI
PREPREČUJEJO ODPIRANJE POJAVNIH OKEN (»POP UP BLOCKER« PROGRAMI, YAHOO PASICA, IPD.)
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Postopek namestitve komponente
1.

Internet Explorer

Do portala za elektronski pristop – Emil boste dostopali s kvalificiranim digitalnim
potrdilom, ki ste ga pridobili od enega od pooblaščenih overiteljev. Ob dvokliku na datoteko,
ki ste jo dobili od pooblaščenih overiteljev, se bo odprl čarovnik, ki vas bo vodil skozi
namestitev digitalnega potrdila. Digitalno potrdilo se bo tako uvozilo v certifikatno listo
Windows okolja.

Certifikatna lista Windows okolja (start /nadzorna plošča/internetne nastavitve/vsebina/certifikati/osebno)

Uvozite korensko digitalno potrdilo si-gen s spletnega mesta: http://www.sigenca.si/sigen-ca.crt; prikaže se novo pogovorno okno, kliknite Open (Odpri). Odpre se novo
pogovorno okno, kliknite Install Certificate in sledite navodilom.
Uvozite korensko digitalno potrdilo »Halcom CA PO 2« s spletnega mesta:
http://www.halcom.si/images/uploads/files/CRLji/HALCOM_CA_PO_2.CRT
Prikaže se novo pogovorno okno, kliknite Open (Odpri). Odpre se novo pogovorno okno,
kliknite Install Certificate in sledite navodilom.
Za podpis elektronske izjave je v brskalniku Internet Explorer nujno potrebna ročna
namestitev komponente za podpis. Namestitev poteka samodejno, v računalnik pa
morate biti prijavljeni kot lokalni administrator. Namestitveni program: mdSigNetSetup.exe
OPOMBA: uporabniki, ki uporabljajo sistem Windows 7 ali več, morajo pred začetkom
namestitve, stran http://www.triglavskladi-emil.si dodati v shrambo zaupanja vrednih strani.
Postopek: kliknite (meni) Tools, Internet options, (zavihek) Security, (ikona) Trusted
sites, (gumb) Sites ter dodajte http://www.triglavskladi-emil.si med zaupanja vredna mesta
(lahko vpišete tudi *.triglavskladi-emil.si).
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Na vstopni strani kliknite »Testiranje e-podpisa« in nato gumb »Preizkus testiranja
e - podpisa«; sistem vas vpraša, kaj želite storiti z datoteko.

Kliknite Open (Odpri); odpre se novo okno.

Kliknite »Podpiši«; odgovor portala za elektronski pristop – Emil: »Strežnik je
preveril podpise, podpisi so veljavni«.

3

2. Mozilla-Firefox (zadnje tri verzije)
Pred testiranjem komponente, je potrebno v Windows operacijski sistem uvoziti
kvalificirano digitalno potrdilo uporabnika, s katerim bo izvajal podpisovanje na portalu za
elektronski pristop – Emil. Dodatno je v brskalnik Mozilla-Firefox uvoziti korensko digitalno
potrdilo Sigenca in Halcom CA PO 2.
Postopek je naslednji:
Do portala za elektronski pristop – Emil boste dostopali s kvalificiranim digitalnim
potrdilom, ki ste ga pridobili od enega od pooblaščenih overiteljev. Ob dvokliku na datoteko,
ki ste jo dobili od pooblaščenih overiteljev, se bo odprl čarovnik, ki vas bo vodil skozi
namestitev digitalnega potrdila. Digitalno potrdilo se bo tako uvozilo v certifikatno listo
Windows okolja.

Certifikatna lista Windows okolja (start/nadzorna plošča/internetne nastavitve/vsebina/certifikati/osebno)

Digitalno potrdilo je potrebno uvoziti še v certifikatno listo brskalnika Mozilla Firefox. To
storite tako:
Kliknite Odpri meni, nato Možnosti, Napredno, Digitalna potrdila, Preglej digitalna
potrdila (odpre se novo okno), Vaša digitalna potrdila, Uvozi (izberite svoje kvalificirano
digitalno potrdilo, ki ga boste uporabljali za obisk portala), Open. Po zaključku postopka
boste vaše digitalno potrdilo videli v prej omenjenem (novem) oknu, zavihek Vaša digitalna
potrdila:
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Uvozite korensko digitalno potrdilo si-gen s spletnega mesta: http://www.sigenca.si/sigen-ca.crt; prikaže se novo pogovorno okno. Obkljukajte Overitelju zaupaj
identifikacijo razvijalcev programske opreme. Če imate potrdilo že uvoženo, le preverite, ali
dopušča prepoznavanje programskih razvijalcev.
Uvozite korensko digitalno potrdilo »Halcom CA PO 2«
s spletnega mesta:
http://www.halcom.si/images/uploads/files/CRLji/HALCOM_CA_PO_2.CRT Če imate potrdilo
že uvoženo, le preverite ali dopušča identifikacijo spletnih strani*
Med izbirami, ki jih ponudi Firefox, izberite »To digitalno potrdilo lahko predstavlja spletne
strani«

* Prepoznavanje namena korenskega digitalnega potrdila Halcom CA PO 2 preverite s klikom na
Odpri meni, nato Možnosti, Napredno, Digitalna potrdila, Preglej digitalna potrdila (odpre se
novo okno), Overitelji, poiščite Halcom CA PO2 in se postavite nanj, kliknite Uredi zaupanje,
omenjeni certifikat mora imeti odkljukano »To digitalno potrdilo lahko predstavlja spletne strani«
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Za podpis elektronske izjave je v brskalniku Mozilla-Firefox nujno potrebna ročna
namestitev komponente za podpis. Namestitev poteka samodejno, v računalnik pa
morate biti prijavljeni kot lokalni administrator. Namestitveni program: mdSigNetSetup.exe
Na vstopni strani kliknite »Testiranje e-podpisa« in nato gumb »Preizkus testiranja
e - podpisa«; odpre se novo okno in sistem vas vpraša, kaj želite storiti z datoteko.



Izberite možnost Open (Odpri s programom); odpre se novo okno.
Kliknite »Podpiši«; odgovor portala za elektronski pristop – Emil: »Strežnik je
preveril podpise, podpisi so veljavni«.
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3. Google Chrome (zadnje tri verzije)
Pred testiranjem komponente, je potrebno v Windows operacijski sistem uvoziti
kvalificirano digitalno potrdilo uporabnika, s katerim bo izvajal podpisovanje na portalu za
elektronski pristop – Emil. Dodatno je v brskalnik Google Chrome uvoziti korensko digitalno
potrdilo Sigenca in Halcom CA PO 2.
Postopek je naslednji:
Do portala za elektronski pristop – Emil boste dostopali s kvalificiranim digitalnim
potrdilom, ki ste ga pridobili od enega od pooblaščenih overiteljev. Ob dvokliku na datoteko,
ki ste jo dobili od pooblaščenih overiteljev, se bo odprl čarovnik, ki vas bo vodil skozi
namestitev digitalnega potrdila. Digitalno potrdilo se bo tako uvozilo v certifikatno listo
Windows okolja.

Certifikatna lista Windows okolja (start/nadzorna plošča/internetne nastavitve/vsebina/certifikati/osebno)

Uvozite korensko digitalno potrdilo si-gen s spletnega mesta: http://www.sigenca.si/sigen-ca.crt; prikaže se novo pogovorno okno, kliknite Open (Odpri). Odpre se novo
pogovorno okno, kliknite Install Certificate in sledite navodilom.
Uvozite korensko digitalno potrdilo »Halcom CA PO 2« s spletnega mesta:
http://www.halcom.si/images/uploads/files/CRLji/HALCOM_CA_PO_2.CRT
Prikaže se novo pogovorno okno, kliknite Open (Odpri). Odpre se novo pogovorno okno,
kliknite Install Certificate in sledite navodilom.
Za podpis elektronske izjave je v brskalniku Google Chrome nujno potrebna ročna
namestitev komponente za podpis. Namestitev poteka samodejno, v računalnik pa
morate biti prijavljeni kot lokalni administrator. Namestitveni program: mdSigNetSetup.exe
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OPOMBA: uporabniki, ki uporabljajo sistem Windows 7 ali več, morajo pred začetkom
namestitve, stran http://www.triglavskladi-emil.si dodati v shrambo zaupanja vrednih strani.
Postopek: kliknite Tools (Meni),
Settings (Nastavitve), poiščite Show Advanced
Settings (Prikaži dodatne nastavitve), poiščite Network (Omrežje), kliknite na Change
proxy settings (Spremeni nastavitve proxyja), kliknite (zavihek) Security, (ikona) Trusted
sites, (gumb) Sites ter dodajte http://www.triglavskladi-emil.si med zaupanja vredna mesta
(lahko vpišete tudi *.triglavskladi-emil.si).
Na vstopni strani kliknite »Testiranje e-podpisa« in nato gumb »Preizkus testiranja
e - podpisa«; Brskalnik v osnovi datoteko avtomatično shrani na vaš računalnik (vidite
jo spodaj levo - »Testni podpis.mdsign«).

Kliknite na »Testni podpis.mdsign«

Kliknite »Podpiši«; odgovor portala za elektronski pristop – Emil: »Strežnik je
preveril podpise, podpisi so veljavni«.
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