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Informacje prawne
Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują  z Asseco Data Systems S.A.
siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11. Powyższe prawa są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 
24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Poniższa dokumentacja jest rozpowszechniana na podstawie udzielonej licencji.

Wstęp
Aplikacja  służy do zarządzania wirtualną kartą . Dostępne są następujące opcje:SimplySign Desktop CryptoCertum

Zarządzanie certyfikatami
Wyświetlenie listy certyfikatów

Zarządzanie kartami
Zmiana kodu PIN do karty

Wymagania sprzętowo-programowe

Instalacja
Aby rozpocząć instalację aplikacji w Systemie MAC OS należy włączyć instalator SimplySignDesktop.dmg



Po uruchomieniu pliku  rozpocznie się proces instalacji. Wyświetlone zostanie okno startowe instalatora.SimplySignDesktop.pkg

Po naciśnięciu przycisku  wyświetlone zostanie okno z treścią licencji.Dalej



Po zapoznaniu się z treścią licencji należy nacisnąć przycisk . Wyświetlone zostanie okno z prośbą o akceptację licencji.Dalej

Po naciśnięciu przycisku  wyświetlone zostanie okno z informacją o gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji.Akceptuję



Po naciśnięciu przycisku rozpocznie się proces Instalacji. Użytkownik poproszony zostanie o podanie hasła administratora Instaluj 
komputera.

Po wprowadzeniu poprawnego hasła rozpocznie się instalacja aplikacji. Po jej zakończeniu wyświetlone zostanie okno z informacją o 
zakończeniu instalacji.



Uruchomienie aplikacji
Aplikację uruchamia się skrótem z Launchpada.



Po uruchomieniu aplikacji, w tray'u pojawi się nowy skrót - skrót do aplikacji .SimplySign Desktop

Podstawowe polecenia dostępne po uruchomieniu aplikacji
Po uruchomieniu aplikacji i kliknięciu prawym przyciskiem na jej ikonę znajdującą się w tray'u wyświetlona zostanie lista dostępnych 
poleceń.



Dostępne są następujące polecenia:

Connect with cloud - polecenie pozwalające na połączenie z chmurą i uzyskanie dostępu do wirtualnych kart;
About - polecenie wyświetla informacje o programie;
Quit - polecenie zamykające aplikację;

Logowanie do Chmury
Po wybraniu polecenia  wyświetlone zostanie okno, w którym można podać nazwę użytkownika, który chce się Connect with cloud
połączyć z chmurą.

Po wprowadzeniu poprawnej nazwy użytkownika, poprawnego hasła i naciśnięciu przycisku  nastąpi zalogowanie do chmury. Login
Wyświetlone zostanie okno z prośbą o potwierdzenie autoryzacji.



Po naciśnięciu przycisku Allow nastąpi zalogowanie do chmury. Wyświetlony zostanie stosowny komunikat świadczący o tym.



Zarządzanie kartami
Po zalogowaniu się do chmury użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania kartami.



Dla wybranej karty dostępne są następujące opcje:

Certificates - wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie certyfikatów dostępnych na wybranej karcie.
Credentials management - wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego zarządzanie kodem PIN wybranej 
karty.

 Opcje te opisane są w kolejnych podrozdziałach

Wyświetlenie listy certyfikatów

Po wybraniu opcji  wyświetlona zostanie lista dostępnych certyfikatów na wybranej karcie.Certificates

Po dwukrotnym naciśnięciu lewym przyciskiem w obrębie certyfikatu, wyświetlone zostają szczegóły certyfikatu.



Zarządzanie kodem PIN do wybranej karty

Po wybraniu opcji  użytkownik uzyskuje możliwość zarządzania kodem PIN do wybranej karty.Credential management

Zmiana kodu PIN do karty

Po wybraniu opcji  przyporządkowanej do  użytkownik uzyskuje możliwość zmiany .Change kodu PIN kodu PIN



Po wybraniu z listy rozwijanej karty, następnie wprowadzeniu poprawnego , wprowadzeniu poprawnej pary  Starego kodu PIN  Nowy PIN
i naciśnięciu przycisku  nastąpi zmiana kodu PIN dla wybranej karty.OK

UWAGA!!!

Trzykrotne,  wprowadzenie  zablokuje kartę. błędne Starego kodu PIN
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