Podpis kwalifikowany i niekwalifikowany w iBOSS24
I.

Pierwsze logowanie

Na stronie logowania do iBOSS24 należy wybrać w menu rozwijalnym opcję iBOSS e-Podpis:

W oknie logowania należy wpisać Identyfikator do logowania (login), który otrzymaliście Państwo od
Banku po nadaniu Państwu dostępu do iBOSS24. Jeżeli nie posiadają Państwo tego identyfikatora,
należy poprosić o niego u Państwa doradcy lub skontaktować się infolinią Banku.
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Po naciśnięciu przycisku Zaloguj się pojawi się okno o tytule Logowanie za pomocą iBOSS e-Podpis.
Należy w tym oknie nacisnąć Uruchom aplikację:

Na Państwa komputer pobierze się plik startowy do aplikacji iBOSS e-Podpis. Należy go otworzyć:
Przykładowy ekran dla przeglądarki Chrome:
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Przykładowy ekran dla przeglądarki EDGE:

Przykładowy ekran dla przeglądarki Firefox:
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Wówczas rozpocznie się automatyczne pobieranie aplikacji iBOSS e-Podpis, które zakończy się, gdy
otworzy się następujące okno. W tym oknie należy wybrać podpis kwalifikowany lub niekwalifikowany
(w zależności od tego z czego korzysta użytkownik). W przypadku podpisu kwalifikowanego należy
także wybrać rodzaj karty.

W menu rozwijalnym należy wybrać właściwy podpis i wpisać PIN do tego podpisu, a następnie przycisk
Podpisz. Za chwilę aplikacja iBOSS e-Podpis potwierdzi prawidłowość podpisu za pomocą zielonego
znaku OK (patrz rysunek poniżej). Będzie to oznaczało, że poprawnie zalogowano się do iBOSS ePodpis.
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Uwaga: Aplikacja ta od tego momentu iBOSS e-Podpis będzie działała w tle i będzie otwierać się za
każdym razem, gdy będzie składany podpis lub będzie następowało zalogowanie do iBOSS24, do czasu
wylogowania z komputera lub ręcznego zamknięcia iBOSS e-Podpis.

Po zalogowaniu do iBOSS e-Podpis, poprzednie okno logowania otworzy się ponownie. Tym razem
będzie ono służyło do zalogowania do iBOSS24.

Po ponownym wpisaniu PIN i przycisku Podpisz nastąpi zalogowanie do iBOSS24.
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II.

Podpisywanie dyspozycji

Przed pierwszym podpisaniem dyspozycji za pomocą iBOSS e-Podpis, należy zmienić domyślną metodę
autoryzacji. Należy to wykonać w opcji Uprawnienia użytkownika, która znajduje się w górnym menu
iBOSS24:

Po wykonaniu zmiany domyślnej metody autoryzacji na dyspozycjach/zleceniach do autoryzacji
znajdują się przyciski Podpisz oraz Uruchom aplikację iBOSS e-Podpis:

Do podpisywania służy przycisk Podpisz. Przycisk Uruchom aplikację iBOSS e-Podpis należy uruchomić
tylko w sytuacji np. przypadkowego zamknięcia aplikacji iBOSS e-Podpis, która standardowo powinna
działać w tle. Po naciśnięciu przycisku Podpisz otworzy się okno iBOSS e-Podpis. W oknie Dane do
podpisu, znajdują się podstawowe dane podpisywanej dyspozycji.
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Dyspozycję należy zaakceptować wpisując PIN do podpisu kwalifikowanego / niekwalifikowanego.

III.

Weryfikacja konfiguracji ustawień na komputerze.

W przypadku trudności z zalogowaniem podpisem kwalifikowanym należy upewnić się, że
podłączyliście Państwo swój podpis do komputera (został włożony czytnik wraz z kartą) oraz że w
systemie operacyjnym prawidłowo zainstalowany jest certyfikat podpisu kwalifikowanego, który będą
Państwo używać. Można to sprawdzić przy użyciu oprogramowania, które standardowo Państwo
otrzymujecie od wystawcy podpisu razem z zestawem podpisu. Takim oprogramowaniem jest np.
Menedżer Crypto Card Suit:
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Jeżeli w Menedżerze Certyfikatów (patrz rysunek powyżej) nie wyświetla się Państwa certyfikat, należy
go zainstalować zgodnie z instrukcją, którą otrzymaliście Państwo od wystawcy podpisu razem z
zestawem podpisu. W przypadku problemów z instalacją należy skontaktować się z infolinią wystawcy
Państwa podpisu.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy korzystacie Państwo z prawidłowej wersji oprogramowania
Java. iBOSS24 do prawidłowego działania wymaga oprogramowania Java w wersji 8. Można to
sprawdzić - dla przykładu w systemie Windows 10 - wchodząc w opcję Configure Java:

A po wyświetleniu panelu Java – General>>About:
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Uwaga: Koniecznie jest również to, aby wersja Java była dostosowana do wykorzystywanej u Państwa
przeglądarki internetowej. Jeżeli korzystacie Państwo z przeglądarki 64 bitowej (obecnie prawie
wszystkie przeglądarki, np. Chrome, Edge, Mozilla Firefox), należy również korzystać z Javy 64 bitowej
oraz analogicznie – dla przeglądarki 32 bitowej musi być wykorzystywana Java 32 bitowa. Przykładowo
dla przeglądarki Firefox można to sprawdzić w opcji Pomoc>>O programie:

Szczegółowe informacje jaką wersję Java zainstalować na komputerze znajdziecie Państwo na stronie
producenta tego oprogramowania https://www.java.com
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