A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül:
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Java telepítése és beállítása
A rendszer használatának előfeltétele, hogy a JAVA minimum 1.6-os verziója telepítve legyen
számítógépén. Ezt bejelentkezés előtt ellenőrizzük. Amennyiben nincs telepítve, a megjelenő
ablakban, kérjük, kattintson a telepítés gombra. Töltsük le, telepítsük fel a JAVA aktuális verzióját.
A gépén található JAVA verzióját az alábbi oldalon tudja ellenőrizni:
http://java.com/en/download/installed.jsp
Beállítás:
A megfelelő működéshez az alábbi lépéseket végezze el a pályázat benyújtása előtt akkor is, ha
megfelelően friss a Java program:

1. A leírásban szereplő telepítések elvégzése
2. Az eszköz eltávolítása a gépből
3. Firefox bezárása (minden futó példányt be kell zárni)
4. Java elindítása
Válassza Start menü > Vezérlőpult > Java Control Panelt.

5. Válasszuk a General fület, majd a Settings gombot

6. A megjelenő ablakban válasszuk a Delete files gombot.

7. Jelöljük be az Installed Applicítions and Applets opciót

8. Befejezésként kattintsunk az OK gombra
9. Helyezzük az eszközt a számítógépbe, majd indítsuk el a Firefox böngészőt és végezzük el a
beküldést.

A pályázat beküldése előtt a következő lépések elvégzésére lesz szükség:

USB kulcs eszközkezelő telepítése
Az alábbi linkren elérhető az USB kulcs eszközkezelő szoftvere:
http://www.netlock.hu/USERHU/html/nsr/ealairasregisztracio/driver.html
Kérjük, töltse le az illesztő programot és telepítse.

USB kulcs telepítése böngészőbe
Ha a telepítés végbement, kérjük, telepítse az USB kulcsot a böngészőben történő használathoz. Ezt
az alábbi módon teheti meg:
XP, Windows 7 és Vista esetén, kézi beállítással:
A Mozilla Firefox saját tanúsítványtárat használ, illetve alapesetben nem kezeli az USB
kulcsot. Ezért a használatához az alábbi PKCS#11 driver beállítását kell megtenni.
1. Indítsa el a Mozilla Firefox böngészőt, majd válassza az alábbiakat:
Eszközök > Beállítások > Speciális (Haladó) > Titkosítás > Adatvédelmi eszközök
2. A megjelenő ablakban válassza a Betöltés opciót, Adjon nevet e betölteni kívánt
állománynak (Javasolt: Gemalto Classic), majd az alábbi elérésen tallózza be a megfelelő
DLL-t.
- 32 bites rendszeren: C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN\gclib.dll
- 64 bites rendszeren: C:\Gemalto\gclib.dll
Amennyiben nem találja meg a C:\Gemalto\gclib.dll kérjük, hogy az alábbi linken
kattintva tudja telepíteni azt.
http://www.netlock.hu/html/letoltes.html

3. Az OK gomb megnyomásával tudja menteni a beállítást. Ezt követően a böngésző
képes lesz a kártya kezelésére.
Telepítés után győződjön meg arról, hogy sikeres volt az USB kulcs telepítése. Ehhez
futtassa a Mozilla Firefox böngészőt és ellenőrizze, hogy az Ön aláíró tanúsítványa
szerepel az Eszközök -> Beállítások menüpont ->Speciális fül, ->Titkosítás fül >Tanúsítványkezelő gomb-> Saját tanúsítványok fül alatti listában.

Kiadói tanúsítvány telepítése
1. A következő lépésben nyissa meg az alábbi linket Mozilla Firefox böngészőben és a
megjelenő ablakban az alábbi ábra szerint pipáljon be minden opciót, majd kattintson az
OK gombra. www.netlock.hu/index.cgi?ca=cqlca

Ezután a www.netlock.hu/index.cgi?crl=cqlca linken elérhető visszavonási listát is
érdemes telepíteni.

PIN kód változtatás esetén tanúsítvány regisztráció
Amennyiben megváltoztatta az aláíró eszköz PIN kódját, vagy a beküldés során a „error:
nomatchingCert „ hibaüzenettel találkozik ,akkor az alábbi lépéseket is el kell végeznie:
1.Nyissa meg a Start Menü -> Programok/Minden program-> Gemalto ->Classic Client->
Classic Client Toolbox kezelőprogramot, majd a PIN kód megadásával jelentkezzen be.

2.Bejelentkezést követően kattintson jobb alul, a ’Mindent regisztrál’ gombra.

3. A felugró visszajelzést nyugtázva kattintson az OK gombra.

A pályázat beküldésének lépései:
1;
Kérjük, csatlakoztassa az USB-s eszközt a számítógéphez.
Jelentkezzen be a https://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/ oldalon.

2;
Ha meggyőződött róla, hogy minden beírt adat helyes, akkor a képernyő jobb szélén található
beküldés gombra kattintva indíthatja el a folyamatot. (A sikeres beküldéshez teljesülnie kell a jelen
útmutató első felében részletezett beállításoknak.)

3;

A folyamat elindulásával egymást követően több kis felugró ablak követi egymást, melyek illusztrációi
fölött olvasható, mi velük a teendő:

Az ilyen esetlegesen megjelenő ablakban a folyatatás gombra kell kattintani:

Be kell ütni az aláíró eszköz PIN kódját:

Ennél a kérésnél a „Run” opcióra kell lattintania:

Itt ismét a PIN kódot kéri az alsó sorba beírni:

Az aláíró bővítmény betöltése során jelentkező üzenetek kezelése:
Ha hosszabb ideig nem észlel változást, akkor a címsor előtti piros jelzésre kattintva tudja
aktiválni a bővítményeket az alábbi képeken szemléltetett lépésekkel:

Ilyen ablak esetén újra az eszköz PIN kódját üsse be:

Ezt követően egy kérdés következik, mely eltérő operációs rendszereken kétféleképpen
jelenik meg. Kérjük, a pirossal jelölt helyre kattintson! ( Előfordulhat, hogy az üzenet a
háttérben nyílik meg, ilyenkor az ALT + Tab billentyűkkel ellenőrizhetjük, hogy nincs-e rejtett
ablak.)
a; Windows Xp operációs rendszer esetén a „Nem” válaszra:

b; Windows 7 esetén a „Don’t Block” feliratú gombra:

Végül az utolsó lépésben a „kiválaszt” gombra kell kattintani:

4;
A sikeres beküldésről az alábbi visszajelzést kell kapnia:

Több token kezelése esetén a tokenek cseréjének helyes
sorrendje
1.

Kijelentkezés a kérelmi rendszerből az „A” sportszervezet pályázatának
sikeres beküldése után

2.

Mozilla Firefox bezárása

3.

„A” sportszervezet tokenjének kihúzása a számítógépből

4.

„B” sportszervezet tokenjének behelyezése a számítógépbe

5.

Mozilla Firefox elindítása

6.

bejelentkezés „B” sportszervezet pályázatának beküldéséhez

