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1.

Opis produktu

Certyfikat Certum Standard Code Signing to certyfikat do cyfrowego podpisywania kodu oprogramowania.
Certyfikat przechowywany jest na karcie wirtualnej SimplySign.

2.

Rejestracja konta

Aby kupić certyfikat należy założyć konto w sklepie Certum a następnie wybrać produkt do koszyka. Celem
stworzenia konta skorzystaj z linku: https://sklep.certum.pl/customer/account/login/ a następnie postępuj
zgodnie z wyświetlanymi krokami. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.
3.

Rozpoczęcie aktywacji certyfikatu

Po złożonym zamówieniu rozpocznij aktywację certyfikatu z poziomu zakładki Aktywacja certyfikatów.
W tym celu odszukaj z listy odpowiedni certyfikat, który chcesz aktywować a następnie kliknij ikonę Aktywuj.

Pojawi się okno Aktywacji usługi, w którym automatycznie zaznaczona będzie opcja Generowanie kluczy na
karcie przez usługę SimplySign. Następnie przejdź Dalej.
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4.

Wypełnienie formularza przy aktywacji

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku certyfikacyjnego danymi, które zamieszczone zostaną w
certyfikacie. Pamiętaj, że pola z gwiazdką są obowiązkowe. Po wypełnieniu danych kliknij Dalej

Uwaga! Jeśli uzupełnisz pole Email, na podany adres zostanie wysłany link weryfikacyjny. Jeśli nie chcesz
weryfikować adres e-mail, nie uzupełniaj tego pola!
Po przejściu dalej dokładnie zweryfikuj czy dane się zgadzają oraz wybierz, w jaki sposób zespół Certum ma
potwierdzić Twoją Tożsamość. Dostępna jest weryfikacja telefoniczna oraz na podstawie dokumentów.
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.

Po zakończonej aktywacji otrzymasz maila z linkiem weryfikacyjnym, w którym należy potwierdzić dostęp do
wpisanego w formularzu adresu email.
5.

Aktywacja certyfikatu

Po złożonym zamówieniu aktywację należy rozpocząć w zakładce Aktywacja certyfikatów.
Na liście odszukaj odpowiedni certyfikat, który chcesz aktywować a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

A następnie kliknij ikonę Weryfikuj e-mail

Na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjny. Link należy kliknąć lub przekleić do
przeglądarki celem zweryfikowania adresu e-mail przypisanego do certyfikatu.

Po kliknięciu na link użytkownik zostanie przekierowany na stronę Certum, na której należy kliknąć ikonę
Weryfikuj.
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Po udanej weryfikacji adresu e-mail, certyfikat będzie dostępny z poziomu zakładki Zarządzanie Certyfikatami.

Potwierdzeniem poprawności wykonanego procesu jest otrzymania na adres e-mail powiązany z kontem
sklepowym dwóch maili z dalszymi krokami do wykonania.
UWAGA: niezależnie od adresu, na który był aktywowany certyfikat, e-mail zawsze przyjdzie na adres e-mail
powiązany ze sklepem Certum.

6.

Maile dostępowe do Usługi SimplySign

System Certum po wydaniu certyfikatu wysyła do użytkownika następujące wiadomości email. Jednocześnie
automatycznie tworzone jest konto dla użytkownika, który wcześniej nie posiadał konta w usłudze SimplySign.
Konto tworzone jest na adres email konta sklepowego.
a)

Potwierdzenie utworzenia certyfikatu:

b) Kod Secret (kod aktywacyjny) potrzebny do odzyskania dostępu do usługi

c)

7.

Odzyskanie dostępu do usługi

Instalacja aplikacji SimplySign

Uwaga: Ten proces dedykowany jest dla użytkowników, którzy nie posiadają konta ani aplikacji SimplySign. Jeśli
posiadasz konto na adres mailowy powiązany ze sklepem Certum i masz zainstalowaną aplikację przejdź do
punktu Import Certyfikatów
Do pełnej aktywacji usługi potrzebna jest zarówno aplikacja mobilna, jak i aplikacja Desktopowa:
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Aby pobrać aplikację mobilną należy skorzystać z poniższych linków:
• Aplikacja dla telefonów z Androidem: Sklep Google Play: pobierz
• Aplikacja dla telefonów z iOS: Sklep App Store: pobierz
Aby pobrać aplikację dla PC skorzytsaj z linku: https://simplysign.certum.pl/pobierz/
Pamiętaj o wybraniu odpowiedniej wersji dla swojego systemu operacyjnego.
8.

Aktywacja dostępu do usługi SimplySign

W pierwszym kroku otwórz maila Sekret dla odzyskania dostępu do usługi SimplySign. Zawarty w nim kod
aktywacyjny Sekret należy skopiować. Będzie on niezbędny do uruchomienia aplikacji mobilnej SimplySign.

Następnie otwórz e-mail Odzyskanie dostępu do usługi SimplySign. Kliknij na link Serwis Certum. Po kliknięciu
otworzy się okno, w którym należy wprowadzić skopiowany wcześniej kod aktywacyjny Sekret. Następnie kliknij
przycisk Wyślij (Send)

Zostanie wyświetlony kod QR, który należy odczytać za pomocą aplikacji mobilnej SimplySign.
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9.

Odczytanie kodu QR

Aby odczytać kod QR należy wykonać następujące kroki:
•
•
•

Uruchom wcześniej zainstalowaną aplikację mobilną SimplySign
Kliknij w przycisk QR KOD
Zezwól na dostęp do kamery i odczytaj wartość KOD QR z ekranu przeglądarki

Po wykonywaniu tych kroków Aplikacja jest gotowa do działania

10. Import certyfikatu z poziomu SimplySign Desktop
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Aby zaimportować certyfikat ID należy otworzyć aplikację SimplySign na komputerze. Celem zalogowania się
wygeneruj kod OTP (token) na aplikacji SimplySign Desktop, a następnie wpisz go w pole Hasło. Postępuj w ten
sposób za każdym razem aby uruchomić aplikację.

Celem dokonania importu certyfikatu kliknij prawym klawiszem myszy w ikonę SimplySign zlokalizowaną w
prawym rogu pasku zadań, a następnie wybierz: Zarządzanie certyfikatami -> Lista certyfiaktów. Po wykonaniu
tego polecania otworzy się okno z listą dostępnych certyfikatów.

Kliknij prawym klawiszem myszy na certyfikat, który chcesz wyeksportować i wybierz polecenie Pokaż
certyfikat. Wyświetlą się szczegóły certyfikatu oraz dostępne będzie polencie Zainstaluj certyfikat. Należy
wybrać to polecenie.
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Następnie otworzy się okno Kreatora Importu. Importu dokonaj jako Bieżący użytkownik i Przejdź dalej. W
następnym oknie wybierz polecenie Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów i kontynuuj działania.

Ostatnim krokiem będzie zakończenie pracy Kreatora importu. Potwierdzeniem poprawnego wykonania
wszystkich czynności będzie pojawienie się okienka z informacją, że import przebiegł pomyślnie.
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