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1.

Opis produktu

Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości i Certyfikat Email ID Business to certyfikaty do realizacji usług zaufania
publicznego na potrzeby integracji systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Tożsamości.
Funkcje oferowanych certyfikatów:

Specyfikacja

Wymagane rozszerzenie
Funkcje

2.

•

Krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;

•

Algorytm podpisu RSA-SHA256

•

Długość klucza prywatnego: 256 bit;

•

Zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);

•

Zabezpieczony funkcją skrótu SHA2;

Digital Signature
Podpisywanie żądań

Key Agreement
Deszyfracja asercji

Zakup certyfikatów

Aby zakupić certyfikaty wybierz:
Menu Górne→Produkty→Bezpieczeństwo danych→ Certyfikaty do Krajowego Węzła.

Następnie dodaj do koszyka wybrany zestaw certyfikatów.
3.

Aktywacja certyfikatów.

Po złożonym zamówieniu w sklepie Certum aktywacja dostępna będzie w zakładce Aktywacja certyfikatów.
Kolejno aktywuj oba certyfikaty.
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3.1. Rozpoczęcie aktywacji certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości
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.
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Pojawi się okno Aktywacji usługi, w którym należy zaznaczyć opcję Generowanie pary kluczy, a następnie
przejdź Dalej.

3.1.1. Generowanie kluczy w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge.
Robiąc aktywację w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge pobierz i uruchom aplikację Certum CryptoAgent.
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Na dole przeglądarki pojawi się komunikat ostrzegawczy, przy którym kliknij ikonę Zachowaj a następnie uruchom
pobraną aplikację Certum.

Gdy pojawi się okno Certum CryptoAgent należy włączyć aplikację klikając Run.

Po krótkiej chwili aplikacja uruchomi się w tle, a przy procesie aktywacji pojawi się możliwość zapisania kluczy w
aplikacji Certum. Algorytm klucza i Długość klucza są ustawione domyślnie.
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Po kliknięciu ikony Generuj klucze otrzymasz komunikat, że klucze certyfikatu zostały wygenerowane

Po kliknięciu ikony Dalej, zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku aktywacji certyfikatu.
3.1.2. Generowanie kluczy metodą CSR

W przypadku generowania kluczy za pomocą CSR, skorzystaj z niniejszej instrukcji:
a) Pobierz narzędzie OpenSSL z poziomu https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html.
Wybierz odpowiedni plik instalacyjny, zgodny z system operacyjnym, na których
przeprowadzisz proces.
Uwaga: Zalecamy korzystanie z rekomendowanych plików przez zespół OpenSSL. Produkty rekomendowane i utworzone
przez deweloperów OpenSSL posiadają w opisie poniższy komentarz: (Recommended for users by the creators of open SSL]

b) Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z poniższymi krokami:
• Zaakceptuj warunki
• Wybierz miejsce zapisu (Rekomendujemy pozostawanie wartości domyślnej)
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•
•
•
•

Wybierz nazwę folderu (Rekomendujemy pozostawanie wartości domyślnej)
Wybierz sposób uruchamiania programu (Rekomendujemy The OpenSSL binaries)
Zainstaluj program, klikając polecenie Install
Jeśli chcesz przekazać donacje, zaznacz wybraną opcję. Kliknij Finish celem zakończenia
instalacji.

3.1.3. Uruchomienie OpenSSL
a) Przejdź do folderu, w którym zainstalowany został program. Wartość domyślna to:
C:\Program Files\OpenSSL
b) Uruchom plik .bat start.bat
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c) Po uruchomieniu pliku, pokaże się konsola, na której zaczniesz generować swój plik csr. Plik
CSR zostanie wygenerowany za pomocą komend, które zostaną przedstawione w następnym
rozdziale. Jeśli chcesz możesz je skopiować bez konieczności edycji.

3.1.4. Tworzenie plików na ECC

Jeśli chcesz wygenerować pliki certyfikatu na kluczach ECC, co jest koniecznie np. dla certyfikatu
Krajowy Węzeł, wykonaj następujące kroki:

a) uruchom generowanie pliku pem, z którego następnie zostaną wyeksportowane pliki .CRT
oraz .KEY. Generowanie uruchamiamy z poziomu konsoli OpenSSL za pomocą następnego
żądania”

openssl genpkey -genparam -algorithm ec -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256 -out ECC.pem
Wartość pogrubioną I pochyloną można edytować.
P-256 - to długość klucza, można zastosować również: P-384
ECC - pod tą nazwą zostanie utworzony plik .pem. Możesz ją dowolnie zmienić, jak i również
skorzystaj z domyślnej. Pamiętaj, że będzie ona konieczna do drugiego żądania.

Po przetworzeniu żądania w folderze użytkownika zostanie wygenerowany plik .pem pod wskazaną
nazwą.

b) uruchom polecenie które wyeksportuje z pliku .pem kolejne pliki certyfikatu .csr oraz .key
UWAGA: pamiętaj, aby użyć takiej samej nazwy pliku pem, jakiej użyłeś przy generowaniu pierwszego
żądania
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openssl req -newkey ec:ECC.pem -keyout kluczprywatny.key -out kluczpubliczny.csr
Wartość pogrubioną I pochyloną można edytować. Pod tą nazwa zostaną utworzony pliki .key i .csr

c) w następnym kroku zostaniesz poproszony o podanie hasła. W przypadku ECC, należy je
podać. Pamiętaj, żeby wpisać hasło, które zapamiętasz, będzie ono konieczne do otwarcia
pliku .key oraz utworzenia pliku .pfx
UWAGA: wpisywane hasło będzie niewidoczne!! Nie martw się, jeśli nic nie widzisz. Po kliknięciu
Enter, hasło zostanie przetworzone i nadpisane.

d) W następnym kroku zostaniesz poproszony o powtórzenie hasła. Powtórz to dokładnie to
samo hasło.

e) Uzupełnij dalsze pola, wpisując potrzebne dane do certyfikatu zgodnie z tabelą. UWAGA: jeśli
generujesz CSR dla SSL Commercial uzupełnij tylko pole CN.
Nazwa kraju: Użyj dwuliterowego kodu bez interpunkcji dla kraju, na przykład: PL.
Stan lub prowincja: Wymień pełną nazwę województwa, stanu lub prowincji, na przykład:
zachodniopomorskie czy Brandenburg, Texas itp.
Miejscowość lub Miasto: Wpisz miasto, np. Szczecin, New York, Berlin. Nie skracaj nazwy miasta.
Firma: Wpisz pełną i poprawną nazwę firmy.
Jednostka organizacyjna: Wpisz jednostkę organizacyjną
CN: nazwa domeny, np. certum.pl
Uwaga: podczas generowania CSR nie należy wprowadzać adresu e-mail, hasła zabezpieczającego ani
opcjonalnej nazwy firmy. Pomiń te kroki klikając ENTER.

f)

Po wykonaniu tych kroków zostaną utworzone trzy pliki. Wszystkie zostaną zapisane w
folderze Użytkownika: C:\Users\anna.sikorska. Do Certum dostarcz kluczpubliczny.csr

ECC.pem
kluczprywatny.key
kluczpubliczny.csr
g) Pełne żądanie w formie tekstowej (na niebiesko polecenia wprowadzone ręcznie)
C:\Users\anna.sikorska>openssl genpkey -genparam -algorithm ec -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256 -out ECC.pem
C:\Users\anna.sikorska>openssl req -newkey ec:ECC.pem -keyout kluczprywatny.key -out kluczpubliczny.csr
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Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
----You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []: certum.pl
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
C:\Users\anna.sikorska>

3.1.5. Dostarczenie pliku CSR do Certum

Po zakończeniu procesu, nie zależnie od sposobu generowanie kluczy (ECC czy RSA), pliki zostaną
automatycznie utworzone w folderze Użytkownika: C:\Users\anna.sikorska>
Do wydania certyfikatu potrzebny będzie publiczna cześć certyfikatu.
Plik należy otworzyć w programie Notatnik.

Aby to zrobić, kliknij w plik. Zostaniesz poproszony o wybranie programu,
w jakim chcesz otworzyć plik. Wybierz program notatnik. Po dokonaniu
wyboru otwórz ponownie plik. Skopiuj treść i wklej ją do formularza
zamawiania.
3.1.6. Wypełnienie formularza przy aktywacji
Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku certyfikacyjnego danymi, które zamieszczone zostaną w
certyfikacie. Pamiętaj, że pola z gwiazdką są obowiązkowe.
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W ostatnim kroku zweryfikuj czy dane są poprawne oraz wybierz sposób weryfikacji. Zaznacz wymagane
akceptacje oraz oświadczenia i kliknij Aktywuj.
Uwaga! Takie same dane należy podać w obu certyfikatach.
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Po zakończonej aktywacji otrzymasz maila z linkiem weryfikacyjnym, w którym należy potwierdzić dostęp do
wpisanego w formularzu adresu email.
3.2. Rozpoczęcie aktywacji certyfikatu ID Business
Po złożonym zamówieniu aktywację należy rozpocząć w zakładce Aktywacja certyfikatów.
Na liście odszukaj odpowiedni certyfikat, który chcesz aktywować a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

Pojawi się okno Aktywacji, w którym wybierz Generowanie pary kluczy, a następnie przejdź Dalej.

3.2.1. Generowanie kluczy w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge.
Robiąc aktywację w przeglądarce Google Chrome/Firefox/Edge pobierz i uruchom aplikację Certum CryptoAgent.
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Na dole przeglądarki pojawi się komunikat ostrzegawczy, przy którym kliknij ikonę Zachowaj a następnie
uruchom pobraną aplikację Certum.

Gdy pojawi się okno Certum CryptoAgent należy włączyć aplikację klikając na Run.

Po krótkiej chwili aplikacja uruchomi się w tle, a przy procesie aktywacji pojawi się możliwość zapisania kluczy w
aplikacji Certum.
Aby poprawnie wygenerować klucze należy z wybrać:
▪
▪

algorytm klucza: ECC
długość klucza: 256

UWAGA: Jedynie klucze wygenerowane przy użyciu algorytmu ECC umożliwią poprawny proces integracji z
Krajowym Węzłem.
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Gdy kliknięciu Generuj klucze otrzymasz komunikat, że klucze certyfikatu zostały wygenerowane. Po przejściu
Dalej, zostaniesz przekierowany do kolejnego kroku aktywacji certyfikatu.

3.2.2.

Wypełnienie formularza przy aktywacji

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku certyfikacyjnego danymi, które zamieszczone zostaną w
certyfikacie. Pamiętaj, że pola z gwiazdką są obowiązkowe.
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Uwaga: Takie same dane należy podać w obu certyfikatach
W ostatnim kroku zweryfikuj czy dane są poprawne. Zaznacz wymagane akceptacje oraz oświadczenia i kliknij
Aktywuj.
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Po zakończonej aktywacji otrzymasz maila z linkiem weryfikacyjnym, w którym należy potwierdzić dostęp do
wpisanego w formularzu adresu email.

4. Weryfikacja
W zależności, który sposób weryfikacji wybrano, na maila przyjdzie instrukcja związana z weryfikacją.

4.1. Weryfikacja na podstawie dokumentów
Dla certyfikatu Krajowy Węzeł Tożsamości oraz certyfikatu eMail ID Business wymagana jest weryfikacja adresu
e-mail. Na adres e-mail, podany we wniosku o uzyskanie certyfikatu zostanie wysłany link, który umożliwi
zakończenie procesu weryfikacji danych Subskrybenta. Wydanie certyfikatu Certyfikat ID – Krajowy Węzeł
Tożsamości wymaga dodatkowej weryfikacji tożsamości subskrybenta. Prosimy o dostarczenie w terminie do 7
dni kopii następujących dokumentów:
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Dokumenty wymagane od osoby prywatnej:
•
kopia dokumentu na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby
odpowiedzialnej za zakup certyfikatu (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo
jazdy). Kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z
oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
•
Dokumenty wymagane od osoby reprezentującej organizację:
•
kopia dokumentu na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość osoby
odpowiedzialnej za zakup certyfikatu (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo
jazdy). Kopia powinna być kompletnie odwzorowanym dokumentem (obie strony),
•
świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie potwierdzające związek osoby zamawiającej certyfikat
z organizacją reprezentowaną w certyfikacie.
Ważności dokumentów będących podstawą weryfikacji wniosków certyfikacyjnych:
•
dla nowych wniosków certyfikacyjnych oraz dla certyfikatów odnawianych dokumenty oraz
informacje z rejestrów publicznych nie mogą być starsze niż 6 miesięcy,
•
dokumenty autoryzujące, niezależnie czy są terminowe czy nie – pozostają ważne przez 6 miesięcy
od daty wydania,
•
dokumenty tożsamości muszą być aktualne (ważne) w dniu wydania certyfikatu.
Wszystkie zebrane dokumenty prosimy wysłać do Certum na jeden z poniższych sposobów:
•
e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
•
faxem na numer fax: +48 (0) 91 4257 422
•
pocztą na adres:
Certum
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Operatorem naszej Infolinii. Jesteśmy do Państwa
dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 7.00 - 17.00 pod nr telefonów:
•
801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*,
•
+48 91 4472 850 lub +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)
•
e-mail: infolinia@certum.pl
* stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

4.2. Weryfikacja z AriadNEXT dla E-mail ID Business
Automatyczna weryfikacja tożsamości to jedna z trzech metod, jakie Certum udostępnia klientom
celem potwierdzenia tożsamości Wnioskodawcy o certyfikaty zawierające dane osobowe. Pozwala na
szybkie sprawdzenie autentyczności dokumentów tożsamości oraz potwierdzenia, ze Wnioskodawca
jest ich właścicielem. Cały proces odbywa się z poziomu komputera lub innego urządzenia z dostępem do
kamery, z poziomu bezobsługowego interfejsu. W trakcie skanowania Dane dokumentu są automatycznie
wyodrębniane i analizowane oraz porównywane z twarzą Właściciela. Proces opiera się na porównaniu zdjęcia
twarzy ze zdjęciem wyodrębnionym z dokumentu tożsamości. Dzięki
rozwiązaniu biometrycznemu pozwala zagwarantować, że Użytkownik jest obecny w trakcie
potwierdzenia tożsamości. Cały proces odbywa się na żywo, w czasie rzeczywistym i nie wymaga
wysłania dokumentów, są one jedynie skanowane w trakcie procesu celem wyodrębnienia
potrzebnych do weryfikacji danych, a następnie usuwane. Cały proces trwa około 60 sekund.
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Jak wygląda proces w trakcie aktywacji certyfikatu?
• W procesie aktywacji certyfikatu, podczas wyboru metody weryfikacji tożsamości, należy wybrać
metodę: Automatyczna weryfikacja tożsamości
• Po wykonaniu wymaganych weryfikacji systemowych, takich, jak weryfikacja domeny czy adres email
oraz w przypadku certyfikatów biznesowych, potwierdzenia związku z organizacją, w imieniu której
wnioskują o certyfikat, Użytkownik otrzymuje unikalny link na wskazany adres
• Po kliknięciu na link Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran Certum, z poziomu którego generuje
proces Automatycznej Weryfikacji. Następnie Użytkownik otrzyma linka, który inicjuje weryfikację.
• W zależności od urządzania, na jakim wykonywana jest weryfikacja proces przebiega inaczej.
4.2.1. Weryfikacja z poziomu komputera
Krok 1 – Weryfikacja dokumentu
Po wejściu na linka inicjującego weryfikację, zostaniesz poinformowany o konieczności włączenia kamery na czas
weryfikacji tożsamości. Kliknij Continue i przejdź do następnego kroku.

Następnie zostaniesz poproszony o wgranie zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości.
Dostarczone zdjęcie powinno zostać wykonane zgodnie ze wskazówkami dostępnymi podczas
procesu.
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Po dostarczeniu danych system przez około 12 sekund będzie je procesował, celem
wyodrębnienia danych z dokumentu. Po tym procesie zdjęcie dokumentu zostanie usunięte.
Krok 2 - Porównanie twarzy
Podczas tego kroku zostaniesz poproszony o wykonanie ruchu twarzą przed kamerą. To
rozwiązanie biometryczne pozwali zagwarantować, że Użytkownik jest obecny w trakcie
potwierdzenia tożsamości oraz jest osobą z dokumentu.
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Wykonanie tego kroku wymaga nakierowania twarzy na środek kamery, a następnie wykonania ruchu
głowy w kierunku prawej strony, patrząc cały czas na kamerę.

Po wykonaniu tego kroku zobaczysz ekran informujący, że weryfikacja przebiegła pomyślnie. Wkrótce
zostanie wydany Twój certyfikat.

4.2.2. Weryfikacja z poziomu telefonu
Weryfikacja przebiega podobnie, jednak w kroku pierwszy użytkownik nie dostarcza gotowego
zdjęcia a wykonuje je na żywo w procesie.
Uwaga! W przypadku złożenia zamówienia przez przelew tradycyjny do wydania certyfikatu niezbędne
jest również zaksięgowanie wpłaty.
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