Упатство за инсталација на XML
екстензија за дигитално потпишување

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Инсталација на екстензија за дигитално потпишување на XML
документи
Инсталацијата на екстензијата за дигитално потпишување на XML документи се состои од
следните чекори:
1. Инсталирање на соодветен интернет пребарувач;
2. Детекција дека екстензијата не е инсталирана од страна на корисникот на
пребарувачот;
3. Упатување кон соодветниот store за додавање на екстензијата;
4. Симнување и инсталација на клиентска апликација.
Доколку корисникот користи компјутер кој што работи под Windows XP, пред да ја
инсталира клиентската апликација потребно е да се инсталира Microsoft .NET
Framework 4.0 Client кој може да се симне на следната локација
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=24872

За да се инсталира екстензијата за Edge потребно е клиентите да имаат инсталирано
Windows 10, минимум Fall Creators Update (10.0, Build 16299).
Повеќе информации за тоа како може да се инсталира овој update како и тоа како да
проверите која верзија ја имате вие инсталирано на машината можете да најдете на
следниот линк: https://support.microsoft.com/en-us/help/4028685/windows-10-get-thefall-creators-update

Екстензијата е компатибилна со еден од следните пребарувачи:
•
•
•
•

Google Chrome, минимум верзија 29 или најнова
Opera, минимум верзија 33 или најнова
Mozilla, минимум верзија 51 или најнова
Microsoft Edge инсталиран на Windows 10 со најнов update

До системот на е-Урбанизам се пристапува преку следниот линк https://www.eurbanizam.mk/admin#/account/login или https://www.e-urbanizam.mk/najava.nspx.
По најава на системот е-Урбанизам и пристап до “Мој профил”, со клик на копчето Избери
сертификат, на корисникот ќе му се прикаже следниот екран прикажан во продолжение:

Со клик на линкот Превземи екстензија во зависност од интернет пребарувачот,
корисникот ќе биде пренасочен кон соодветниот store од каде што ќе треба да ја додаде
екстензијата.

Инсталација на екстензија од различни пребарувачи
Доколку користите Google Chrome, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето
Add to Chrome а потоа на Add extension како што е прикажано на сликите подолу:

Доколку користите Opera, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето Add to
Opera а потоа на Add extension како што е прикажано на сликите подолу:

Доколку користите Mozilla Firefox, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето
Continue to Installation а потоа на Add и на крај на Okay како што е прикажано на сликите
подолу (додавањето на екстензијата во Mozilla Firefox, не нe носи на друга страна туку
целиот процес на инсталација се случува на истата страна, долунаведените прозорчиња се
појавуваат под address bar-от на пребарувачот):

По успешно додадена екстензија потребно е да се инсталира и дополнителна клиентска
апликација. После додавање на екстензијата самиот процес на инсталација не води до
страна од каде што може да се симне клиентска апликација, како што е прикажано во
продолжение:

Со кликнување на копчето Download се симнува NextsenseSigningComponent.msi. За да го
инсталираме овој file треба да се кликне два пати на симнатиот file. По отворање на
прозорецот прикажан на долната слика, треба да се означи дека се согласувате со
лиценцата на клиентската апликација а потоа клик на копчето Install:

По завршување на инсталацијата се клика на копчето Finish. Со ова процесот на инсталација
на екстензијата завршува. Крајниот корисник може да започне процес на дигитално
потпишување на XML документи.

Доколку користите Microsoft Edge додавањето се прави со клик на копчето Get а потоа на
Add extension. Доколку при клик на линкот за инсталација на компонентата во Edge не се
отвори автоматски Microsoft Store потребно е најпрво да се кликни на копчето Земи ја
апликацијата како што е прикажано на сликата подолу. Опцијата за користење на
компонентата да биде на on.

Со инсталација на екстензијата во Edge нема потреба од дополнителна инсталација на
клиентска апликација, бидејќи таа е потребна за останатите пребарувачи, но не и за Edge.

Асоцирање на валиден дигитален сертификат во рамки на профил
Откако успешно ќе ја додадете екстензијата и инсталирате клиентската апликација, во
рамки на профилот ќе можете да го асоцирате вашиот валиден дигитален сертификат. По
најавата во системот е-Урбанизам и пристап до деталите на профилот, со клик на копчето
Избери сертификат ќе се прикажат сертификатите инсталирани на машината од кој
корисникот ќе треба да го избере сертификатот кој сака да го асоцира во рамки на
профилот.

По избирање на дигиталниот сертификат, ќе бидат прикажани податоците од избраниот
сертификат, односно од кого е издаден, валиден од и валиден до. По ова, потребно е да се
кликне на копчето Зачувај како би се зачувал избраниот дигитален сертификат, како што е
прикажано на сликата во продолжение:

Во случај да се користи дигитален сертификат кој е на надворешен уред (usb token, smart
card), во тој случај од корисникот ќе се побара да се внесе PIN-от од дигиталниот
сертификат. Во taskbar-от ќе се појави соодветно прозорче кое при клик на истото ќе се
прикаже форма за внес на пинот, како што е прикажано на сликата во прилог:

Со ова се завршува целосниот процес на инсталација и асоцирање на дигитален сертификат
со што корисникот може да започне процес на дигитално потпишување на XML документи.

