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VII. Промена на лични податоци
Модулот за промена на лични податоци се користи за промена и ажурирање на личните
податоци како и промена на сертификатот, од страна на самиот корисник.
Во горниот дел од формата се прикажуваат личните податоци за корисникот и податоци
за сертификатот што го користи за најава во апликацијата.
Во делот Промена на лични податоци корисникот може да ажурира некои од своите
податоци, како на пример: адреса, град, e-mail, телефон за прием на известувања за
доставени документи преку СМС пораки, корисничко име или лозинка. Промените ќе
бидат зачувани со кликнување на копчето Промени

.

Сл.9

Напомена: Полето за внос на Матичен број на правниот субјект се прикажува кај сите
видови корисници освен физичко лице и само во случај кога корисникот не го внел тој
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податок при регистрација. Откако ќе се пополни во оваа форма и се кликне на копчето
Промени, корисникот повеќе нема можност да го ажурира и тоа поле не се прикажува.
7.1. Промена на дигитален сертификат
Во делот Промена на сертификатот корисникот може да го промени постоечкиот
дигитален сертификат со некој друг инсталиран сертификат, поради продолжување на
валидноста на сертификатот, замена со друг и сл. Во панелот Расположиви серификати се
прикажуваат сите серитификати што моментално се инсталирани на компјутерот на
коринсикот.
Напомена: промена на сертификати корисникот може да направи само доколку користи
Internet Explorer верзија 7 или нагоре, на било кој Microsoft оперативен систем.
Доколку во панелот Расположиви сертификати не се прикажува ниту еден сертификат со
кој што располага корисникот, треба да се направат одредени поставки на пребарувачот
Internet Explorer.
7.1.1. Поставување на Internet Explorer за промена на сертификат
Во Internet Explorer (верзија 7 или нагоре) од менито се избира Tools > Internet
options > Security. Во делот Security се селектира првата икона, Internet (сл. 10).
Потоа се кликнува на копчето Custom level…

.
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Сл. 10

Се отвора нов прозорец каде што корисникот треба да направи одредени
поставувања за да може да го промени сертификатот, поточно да може да се
инсталира Active X контрола која што ќе ја овозможи промената. Прозорецот има
изглед како на слика 11.
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Сл. 11

Тука треба да бидат избрани следните опции:

Направените промени се потврдуваат со кликнување на копчето ОК. Потоа може
да се прикаже прозорец каде што се бара конфирмација од корисникот за
направените промени (сл. 12) каде што треба да се избере Yes.
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Сл. 12

На крај, во прозорецот на слика 9 повторно се кликнува ОК или Apply и се
рестартира (исклучува и повторно вклучва) Internet Explorer, за да се вчитаат
направените промени и корисникот одново да се најави.
7.1.2. Инсталација на Active X контрола за промена на сертификати

Откако корисникот повторно ќе се најави на апликацијата по направените
поставувања од точка 7.1.1., се појавува прозорец со известување, дали да се
инсталира Active X контролата која што ќе овозможи промена на сертификатот (сл.
13). Се избира Install.

Сл. 13

Контролата се инсталира само со кликнување на копчето Next во прозорците што
понатаму се прикажуваат, без да се прават промени во опциите за инсталација.
Доколку се работи за понапреден корисник, тој може да ги промени опциите при
инсталација, по потреба (сл. 14-16).
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Сл. 14

Сл. 15
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По кликнување на копчето Next на прозорецот на слика 15, се извршува
инсталацијата и корисникот треба да почека неколку секунди.

Сл. 16

Слика 17 прикажува дека инсталацијата е успешно извршена. Прозорецот се
затвора со кликнување на копчето Close.
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Сл. 17

По инсталацијата на Active X контролата, може да се прикаже дополнително
известување (сл. 18) каде што корисникот треба да потврди дека дозволува
контролата да се активира за порталот, со кликнување на копчето Yes.

Сл. 18

Ова е последниот чекор од поставувањата за да се овозможи промена на
дигиталниот сертификат за корисникот. Потоа, во панелот Расположиви
сертификати ќе се прикажат сите инсталирани сертификати на тој компјутер, со
можност корисникот да ги промени.
Со селектирање на некој од нив, под панелот се прикажуваат детали за серитифкатот:
сериски број, издавач, организација, common name и датум од кога до кога е валиден
сертификатот.
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За промена на сертификатот, се селектира потребниот (пример, тој со поголем датум на
валидност) и се кликнување на копчето Промени
. Новиот сертификат ќе
се примени откако пребарувачот ќе се исклучи и повторно вклучи. Потоа корисникот при
најавата ќе треба да го избере новиот сертификат.

7.2. Обнова на сертификат
Опцијата Обнова на сертификат се користи кога корисникот не поседува валиден
сертификат или од други причини повеќе не му е достапен и поради тоа не може да се
најави на својот Е-достава профил.
Во тој случај, на почетната страна корисникот избира опција Регистрирајте се и го избира
соодветниот вид на корисник под кој што претходно бил регистран.
Се отвора екран ист како при регистрацијата (сл. 2 за правни лица, сл. 3 за физичко лице,
сл. 4 за сите останати), каде што корисникот ја селектира опцијата Обнова на сертификат
во горниот дел од формата. Повторно се прикажуваат полиња од
екранот за регистрација со исклучок на некои што не се потребни за обнова на
сертификатот (корисничко име, лозинка и сл.).
Корисникот ги пополнува сите полиња: Име, Презиме, Адреса, Држава, Град, Суд, ЕДБ
(само за правни лица), ЕМБГ, Матичен број за правниот субјект (за сите освен физички
лица) и email. На крај, во полето со назив Внесете го текстот на сликата во долниот дел од
формата се внесуваат бројките и буквите (големината не е важна) што се прикажани на
сликата од левата страна.
Со кликнување на копчето Поднеси
се потврдуваат внесените податоци
и се испраќа барање за обнова на сертификатот. Корисникот се известува по e-mail кога
барањето ќе биде одобрено. Сè додека барањето за обнова на сертификат не е одобрено,
корисникот не може да се најави на порталот за да поднесува и добива документи во
електронски формат со обновениот сертификат.
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