Postup registrácie certifikátov do Windows
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Registrácia certifikátu do Windows
Niektoré aplikácie Windows (internetové bankovníctvo, Outlook Express, Správca čipových
kariet, a pod.) si vyžadujú, aby boli certifikáty zaregistrované vo Windows. Registráciou si
internetový prehliadač nastaví certifikát ako „známy“. Pri požiadavke na operáciu s privátnym
(súkromným) kľúčom systém rozpozná, že má použiť funkcie karty. Ak nie je požadovaná karta
vložená do čítačky, systém si ju vyžiada.
Registrovať do Windows môžete svoje certifikáty i certifikáty certifikačnej autority, ktoré
máte uložené na karte. Vaše certifikáty budú vo Windows registrované medzi Osobné certifikáty.
Certifikáty Certifikačnej autority budú registrované medzi Dôveryhodné certifikačné úrady.
Podľa typu karty s certifikátom, ktorú vlastníte, použite príslušného Správcu karty pre
zaregistrovanie certifikátu do Windows:

1. Správa čipovej karty SecureStore
Registráciu certifikátu je možné urobiť jednotlivo pre každý certifikát tlačidlom „Registrovať
certifikát do Windows“.
Registráciou jednotlivého certifikátu do MS Windows sa certifikát zaregistruje do úložiska
certifikátov internetového prehliadača. V prípade osobného certifikátu prebieha export do úložiska
Osobných Certifikátov, pričom je registrovaný certifikát bez súkromného kľúča, ktorý zostáva na
karte a nikdy ju neopustí. Takto zaregistrovaným certifikátom s použitím súkromného kľúča na
karte je možné šifrovať a/alebo podpisovať.
Koreňové certifikáty CA sa zaregistrujú do MS Windows ako dôveryhodný koreňový
certifikát. Tento export si vyžaduje potvrdenie registrácie pre MS Windows.
Hromadnú registráciu osobných certifikátov umožňuje tlačidlo „Registrovat osobní certifikáty
do Windows“ na nasledujúcej obrazovke. Predtým však v ľavej časti obrazovky označte/zakliknite
položku „Osobní certifikáty“.

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

0850 111 777
info@csob.sk
www.csob.sk

Hromadnú registráciu koreňových certifikátov umožňuje tlačidlo „Registrovať certifikáty
certifikačních autorit do Windows“ na nasledujúcej obrazovke. Predtým však v ľavej časti
obrazovky označíte/zakliknite položku „Certifikáty certifikačních autorit“.
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Registráciu osobného certifikátu jednotlivo pre každý certifikát vykonáte nasledovne:
- v ľavej časti okna si označte platný certifikát, ktorý si želáte zaregistrovať do Windows.
- v pravej časti okna (po prekontrolovaní údajov o certifikáte) zakliknite tlačidlo „registrovať do MS
Windows“.

O úspešnej registrácii certifikátu vás bude aplikácia informovať správou na obrazovke.

Registráciu Koreňového certifikátu CA jednotlivo pre každý certifikát vykonáte nasledovne:
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- v ľavej časti okna si označte platný certifikát, ktorý si želáte zaregistrovať do Windows. - v pravej
časti okna (po prekontrolovaní údajov o certifikáte) zakliknite tlačidlo „Registrovat certifikat do
Windows“.

Pred registráciou certifikátu aplikácia zobrazí overenie vašej požiadavky na registráciu.
Kliknite na tlačidlo „Áno“. O úspešnej registrácii certifikátu vás bude aplikácia informovať správou
na obrazovke:
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1.1 Zmena PINu na čipovej karte
V prípade, že si chcete zmeniť PIN na čipovej karte, vykonajte túto operáciu cez správcu čipovej
karty SecureStore. Táto možnosť sa zobrazí pokiaľ ste zaklikli voľbu Informácie o karte. Použitím
tlačidla Zmeniť PIN musíte nastaviť súčasný a nový PIN, ktorý je potrebné ešte autorizovať:

2. Odregistrovanie certifikátu
Odregistrovaním stratí operačný systém informáciu o certifikáte aj o kľúči, ktorý je uložený
na karte. Niektoré programy (napr. MS Internet Explorer, MS Outlook atď...) potom nie sú schopné
s neregistrovaným certifikátom pracovať.
Odregistrovanie certifikátu prebieha len v operačnom systéme. Z karty je možné dáta iba
zmazať, alebo prostredníctvom Správcu čipových kariet je možné na kartu certifikát (jeho verejnú
časť) iba ukladať.
Voľba je prístupná iba v prípade, že je vybraný certifikát v strome informácií v ľavom okne
obrazovky zaregistrovaný vo Windows.
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3. Prihlásenie do aplikácie ČSOB Internetbanking 24/ČSOB
BusinessBanking 24
V prípade, že máte na karte viac ako jeden platný certifikát, po vložení čipovej karty do
čítačky kliknite na obrázok karty. Po zobrazení obrazovky so zoznamom certifikátov
zaregistrovaných vo Windows kliknite na vami zvolený riadok s certifikátom a voľbu potvrďte
kliknutím na tlačidlo „OK“.

Následne na prihlasovacej stránke do aplikácie ČSOB Internetbanking 24/ČSOB
BusinessBanking 24 kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“ v časti „Prihlásenie čipovou kartou“.
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