ELEKTRONICKÝ PORTÁL
KÁTEGORIZÁCIÁ
Návod na vydanie následného certifikátu
(získanie a inštalácia následného prístupového a podpisového certifikátu)
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1. Úvod
Dokument popisuje proces vydania následného certifikátu z pohľadu registrovaného používateľa.
Prezentuje grafické rozhranie a procesy, ktoré systém implementuje na zabezpečenie spomenutých
služieb. Popísané sú dva spôsoby vydania následného certifikátu.

2. Vydania následného certifikátu „platného certifikátu“
Kapitola popisuje kroky, ktorými prejde registrovaný používateľ pri procese vydania následného
certifikátu pokiaľ platnosť jeho aktuálneho prístupového certifikátu na portáli kategorizácie ešte
neskončila. Každý krok je doplnený náhľadom grafického rozhrania.

2.1. Úvodná stránka
Pokiaľ platnosť prístupového certifikátu používateľa ešte neskončila, tak úvodná stránka bude
vyzerať ako na uvedenom obrázku. Zobrazené sú podmienky vydania následného certifikátu. Kliknite
na tlačidlo

.

2.2.Kontrola prostredia
Vydanie následného certifikátu pozostáva zo 4 krokov. Prvým je kontrola nastavení prostredia
(prehliadača). Tieto sú potrebné pre úspešný priebeh a dokončenie vydania následného certifikátu.
Tieto nastavenia sa kontrolujú voči používateľovmu prehliadaču a operačnému systému.

Systém kontroluje údaje uvedené v tabuľke v hlavnej časti stránky.

V prípade, že niektoré nastavenie nie je uvedené správne, alebo chýbajú nainštalované komponenty
potrebné pre dokončenie inštalácie
riešenie problému.

, systém

ponúkne

V prípade, že všetky nastavenia sú správne, môže používateľ pokračovať v procese. Tabuľka nastavení
bude vyzerať nasledovne:

Stlačením tlačidla
systém ponúkne používateľovi dialóg so zoznam certifikátov.
V ňom je potrebné zvoliť certifikát pre ktorý si želáme vydať následný certifikátu. Po úspešnom
prihlásení používateľa do portálu kategorizácie je zobrazený druhý krok vydania následného
certifikátu.

2.3.Osobné údaje
Druhým krokom vydania následného certifikátu je zadanie osobných údajov používateľa. Pri každom
údaji je uvedená nápoveda

. Prejdením kurzora myši nad obrázok sa ukáže doplňujúci informačný

text. Povinné údaje sú označené hviezdičkou na konci, napríklad
. Údaje ako Meno
a priezvisko, rodné číslo, krajina nie je možné meniť. Ak potrebujete zmenu v niektorom z týchto
údajov, kontaktujte podporu.

Pri vypĺňaní údaja „Platnosť dokladu“ pomocou Kalendára (tlačidlo na pravej strane) je potrebné
zadávať údaje v poradí: rok – mesiac – deň.
Po vyplnení všetkých povinných údajov je potrebné formulár odoslať stlačením tlačidla

.

V prípade, že niektoré údaje nebudú vyplnené správne, je používateľ upozornený červeným
textovým popisom vedľa poľa, ktoré bolo nesprávne vyplnené. Ostatné zadané údaje zostanú
zachované.

2.4.Prehľad údajov žiadosti
Po odoslaní formulára s osobnými údajmi žiadateľa sa zobrazí zoznam údajov ktoré sú súčasťou
elektronickej žiadosti o vydanie prístupového certifikátu.

Stlačením tlačidla
sa spustí proces generovania žiadosti o prístupový
certifikát a jeho následné vydanie. Po úspešnom dokončení tohto procesu je zobrazený ďalší krok –
inštalácia certifikátu.

2.5.Potvrdenie o vydaní a inštalácia certifikátu
V hornej časti okna sú zobrazené detaily vydaného certifikátu. Nižšie je zobrazené potvrdenie
o vydaní certifikátu. Dobre so ho uchovajte. Obsahuje dôležité informácie ako heslo potrebné pre
zrušenie

certifikátu.

Dokument

môžete

vytlačiť

stlačením

zaškrtávacieho políčka
certifikát a že ste prevzali potvrdenie o vydaní certifikátu.

tlačidla

.

Stlačením

potvrďte, že Vám bol vydaný

Prístupový certifikát slúži na vstup používateľa do neverejnej zóny portálu. Aby systém poznal nový
certifikát používateľa, musí sa certifikát nainštalovať na počítač používateľa. Pre inštaláciu je
potrebné stlačiť tlačidlo
. Systém sa pokúsi nainštalovať certifikát
do počítača používateľa. Systém informuje používateľa o úspešnom ukončení inštalácie.

Po úspešnom nainštalovaní prístupového certifikátu sa odporúča nainštalovaný certifikát zálohovať.
To je možné po kliknutí na tlačidlo
(tlačidlo sa sprístupní po nainštalovaní certifikátu).
Po jeho stlačení systém vytvorí zálohu prístupového certifikátu na pracovnej ploche používateľa,
o čom informuje nasledovnou správou:

Záloha je chránená heslom. Toto heslo a súčasne zálohu prístupového certifikátu by si mal používateľ
uložiť na bezpečnom mieste.
Po vytvorení zálohy systém odomkne tlačidlo dokončenia inštalácie
ktorého dôjde k presmerovaniu používateľa na hlavnú stránku verejnej zóny portálu.

, stlačením

3. Vydania následného certifikátu „neplatného certifikátu“
Kapitola popisuje kroky, ktorými prejde registrovaný používateľ pri procese vydania následného
certifikátu pokiaľ platnosť jeho aktuálneho prístupového certifikátu na portáli kategorizácie už
skončila. Každý krok je doplnený náhľadom grafického rozhrania.

3.1.Úvodná stránka
Pokiaľ platnosť prístupového certifikátu používateľa už skončila, tak úvodná stránka bude vyzerať
ako na uvedenom obrázku. Zobrazené sú podmienky vydania následného certifikátu. Keďže je
certifikát neplatný tak tieto podmienky nespĺňa. V tomto prípade je potrebné vygenerovať novú
Žiadosť o vydanie prístupového certifikátu a doručiť ju registračnej autorite MZ SR osobne na
overenie. Pre zahájenie procesu generovania žiadosti o certifikát kliknite na tlačidlo
.

3.2.Kontrola prostredia
Generovanie žiadosti o vydanie následného certifikátu pozostáva z 3 krokov. Prvým je kontrola
nastavení prostredia (prehliadača). Tieto sú potrebné pre úspešný priebeh generovania žiadosti o
následný certifikát. Tieto nastavenia sa kontrolujú voči používateľovmu prehliadaču a operačnému
systému.

Systém kontroluje údaje uvedené v tabuľke v hlavnej časti stránky.

V prípade, že niektoré nastavenie nie je uvedené správne, alebo chýbajú nainštalované komponenty
potrebné pre dokončenie inštalácie
riešenie problému.

, systém

ponúkne

V prípade, že všetky nastavenia sú správne, môže používateľ pokračovať v procese. Tabuľka nastavení
bude vyzerať nasledovne:

Stlačením tlačidla
žiadosti o následný certifikát.

sa proces posunie na druhý krok generovania

3.3.Údaje žiadosti o certifikát
Vyplňte požadované údaje do žiadosti. Vyplňte ich pravdivo. Ak sa pri kontrole žiadosti registračnou
autoritou ukáže, že údaje nie sú v zhode so skutočnosťou, takáto žiadosť nebude akceptovaná.

Žiadosť o certifikát vygenerujete kliknutím na tlačidlo

.

3.4.Uloženie vygenerovanej žiadosti
V poslednom kroku procesu je zobrazená vygenerovaná žiadosť o vydanie certifikátu. Kliknutím na
tlačidlo
MZ SR.

si žiadosť uložte, budete ju potrebovať pri návšteve registračnej autority

Po uložení vygenerovanej žiadosti o certifikát môžete opustiť stránku stlačením tlačidla
Následne dôjde k presmerovaniu používateľa na hlavnú stránku verejnej zóny portálu.

.

4. Najčastejšie problémy
4.1.1. Inštalácia komponentu Signing Tool
Najčastejším problémom nastavení kontrolovaných v procese vydania následného certifikátu býva
neprítomnosť komponentu Signing Tool. Pre úspešnú inštaláciu komponentu Signing Tool je
potrebné túto inštaláciu vykonať pod používateľom disponujúcim právami lokálneho administrátora,
súčasne je nevyhnutné mať nainštalované knižnice .NET Framework 2.0.
Po stiahnutí Signing Tool je potrebné spustiť inštaláciu komponentu stlačením tlačidla:

Operačný systém Vás môže vyzvať, aby ste potvrdili, či súhlasíte s inštaláciou komponentu.

Potvrďte inštaláciu stlačením tlačidla

.

Spustí sa sprievodca inštaláciou. Inštalácia je nastavená tak, že vyžaduje minimum konfiguračných
zmien. Stačí iba stláčať tlačidlo

. Inštaláciu demonštruje séria obrázkov nižšie.

5. Proces vydania prístupového certifikátu
Proces vydania sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré nie sú popísané v tomto dokumente. Kroky,
ktoré je potrebné vykonať na vydanie certifikátu sú zverejnené v dokumentoch prístupných na
http://www.health.gov.sk/.

Výstupom procesu je prístupový certifikát do neverejnej zóny portálu. O vydaní certifikátu je
používateľ notifikovaný e-mailom.

6. Proces inštalácie prístupového certifikátu
Proces nadväzuje na vydanie prístupového certifikátu. Kliknutím na inštalačnú linku uvedenú v
potvrdení sa zobrazí stránka systému Registrácie, pomocou ktorej je možné vydaný prístupový
certifikát nainštalovať. Stránka zobrazuje informácie o vydanom certifikáte.

Pre inštaláciu je potrebné stlačiť tlačidlo
. Systém sa pokúsi
nainštalovať certifikát do počítača používateľa. Systém informuje používateľa o úspešnom ukončení
inštalácie.

Po úspešnom nainštalovaní prístupového certifikátu sa odporúča nainštalovaný certifikát zálohovať.
To je možné po kliknutí na tlačidlo
, ktoré sa po nainštalovaní certifikátu odomklo. Po
jeho stlačení systém vytvorí zálohu prístupového certifikátu na pracovnej ploche používateľa, o čom
informuje nasledovnou správou:

Záloha je chránená heslom. Toto heslo a súčasne zálohu prístupového certifikátu by si mal používateľ
uložiť na bezpečnom mieste.
Po vytvorení zálohy systém odomkne tlačidlo dokončenia inštalácie
ktorého dôjde k presmerovaniu používateľa na hlavnú stránku verejnej zóny portálu.

, stlačením

