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Aktywacja karty 
 

Przed aktywacją karty i rejestracją certyfikatu należy zainstalować oprogramowanie  

z płyty CD dołączonej do zestawu. 

Aby aktywować kartę niezbędne jest wykonanie następujących kroków: 

1. Należy włożyć kartę do czytnika:  

                          

Zdjęcie 1. Czytnik SCR 3310 ( po lewej), czytnik CLOUD 2700 (po prawej).  

Do obu czytników kartę wsuwamy do środka. 

                   

Zdjęcie 2. Czytnik Omnikey Cardman 6121. Kartę wsuwamy do środka. 

2. Następnie należy uruchomić program Menedżer komponentu technicznego. Skrót 
do programu znajduje się na Pulpicie lub w menu "Start" (Zdjęcie 3 i 4): 
 

 
Zdjęcie 3. 
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Zdjęcie 4. 

3. Z poziomu Menedżera komponentu technicznego należy kliknąć na "Komponent 
techniczny", i zaznaczyć opcję QESv2 (Zdjęcie 5). Następnie należy wybrać opcję 
"Aktywuj": 

 

Zdjęcie 5. 

Uwaga: Aktywacja karty jest możliwa tylko gdy „Stan tokena” = „Nieaktywowany”. 
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4. Po uchomieniu okna Atywacji Komponentu Technicznego należy zapoznać się  
z komunikatem i wybrać „Dalej”: 

 
Zdjęcie 6. 

5.  W kolejnym oknie zostaną wyświetlone trzy pola, patrząc od góry należy podać: 
a. w polu „PIN” należy wpisać PIN transportowy, który znajduje się  

w bezpiecznej kopercie dołączonej do zestawu, 
b. w polach „Nowy PIN” i „Potwierdź” należy wprowadzić nowy PIN 

wymyślony przez użytkownika (subskrybenta), musi on posiadać od 6 do 8 
znaków; mogą to być litery lub cyfry; nie zaleca się wpisywania znaków 
specjalnych lub polskich liter; wielkość liter ma znaczenie,  

c. prawidłowe wypełnienie pól (wpisano taki sam kod w polach „Nowy PIN”  
i „Potwierdź”) zostanie zasygnalizowane zielonym podświetleniem pola. 

Po uzupełnieniu opisanych pól należy kliknąć na przycisk "Dalej" (patrz zrzut 
ekranu nr 5)  

 

 

Zdjęcie 7. 

Uwaga: W otrzymanej kopercie znajduje się również kod PUK, służący do 

odblokowania karty, zablokowanej niewłaściwym kodem PIN. Kodu PUK nie można 

zmienić. KIR nie przechowuje kopii nadanych kodów, dlatego też zaleca się 

niewyrzucanie koperty bez wcześniejszego zabezpieczenia kodu PUK.  
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Jeżeli operacja aktywacji karty została przeprowadzona prawidłowo, zostanie 

wyświetlona informacja jak na Zdjęciu 8. W celu zakończenia aktywacji i powrotu 

do głównego okna programu należy kliknąć na przycisk „Zakończ”. 

 

Zdjęcie 8. 

Uwaga: Jeżeli karta, którą Państwo otrzymali jest aktywna lub niemożliwe jest jej 

aktywowanie, prosimy o kontakt Biurem Obsługi Klienta, tel. 801 500 207 lub  

(22) 545 55 55, e-mail: bok@kir.pl 

 
Rejestracja certyfikatu w systemie:  

1. W programie Menedżer CryptoCard Suite (skrót do programu znajduje się na 
Pulpicie bądź w Programach w tej samej zakładce co Komponent Techniczny) 
należy wybrać zakładkę "Narzędzia" i uruchomić opcję "Dodatkowe narzędzia" 
(patrz Zdjęcie 9): 
 

 

Zdjęcie 9. 
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2. Następnie należy w nowym oknie zaznaczyć "Rejestracja certyfikatu  
wsystemie" i kliknąć "Dalej": 

 

Zdjęcie 10. 

3. W kolejnym oknie należy zaznaczyć opcję "QESv2" i kliknąć "Dalej": 

 

Zdjęcie 11. 

4. W następnym oknie program wyświetli informację o certyfikacie. Należy 
zaznaczyć ten certyfikat i kliknąć "Dalej" (patrz Zdjęcie 12): 
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Zdjęcie 12. 

5. Należy podać "Przyjazną nazwę". Jest to dowolna nazwa, pod którą certyfikat 
będzie widoczny w systemie. Nie jest to hasło. Po podaniu "Przyjaznej nazwy" 
należy kliknąć na "Zakończ". Magazyn certyfikatów ("Osobisty") należy pozostawić 
bez zmian. 

                           
Zdjęcie 13. 

Program poinformuje użytkownika, że "Certyfikat został pomyślnie zainstalowany". 

W przypadku aplikacji „Płatnik” należy dodatkowo dokonać konfiguracji certyfikatu 

w tym programie.



 

 

 


