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Pierwsze kroki z 
aplikacją nPodpis 

do obsługi 
certyfikatu 

  



1. Zainstaluj program zarządzający kartami elektronicznymi – IDprotectClient (są to 
sterowniki urządzenia + zarządzanie PIN-ami i certyfikatami na karcie). 

2. Zmiana PIN-u pracownika firmy/użytkownika. 

Poniższe czynności wykonuje sam pracownik firmy/użytkownik karty.  
1. Włóż do komputera kartę elektroniczną pracownika.  

2. Uruchom wcześniej zainstalowany program IDProtectPINtool lub IDprotectManager 
(Start→ Programy → IDProtect Client → IDProtectPINtool lub IDprotectManager 
→ zakładka PIN → Zarządzaj)  

 
 

3. W oknie IDPROTECT PINTOOL wybierz polecenie Zmień.  

4. W następnie wyświetlonym oknie IDPROTECT PIN UŻYTKOWNIKA, w polu Obecny PIN 
Użytkownika podać aktualny PIN. Na karcie używanej po raz pierwszy predefiniowany PIN 
użytkownika ma wartość 1111. Karta już używana może mieć inny PIN.  
  



 

Powiązanie certyfikatu z kartą na komputerze klienta 
‒ uruchom IDProtect Manager 

 

‒ wybierz zakładkę Certyfikaty & Klucze; 

‒ wprowadź PIN użytkownika karty i potwierdź przyciskiem Weryfikuj; 

 

 

‒ wskaż pożądany certyfikat i prawym przyciskiem myszy kliknij na 

polecenie Export (rysunek poniżej); 

 

  



 

‒ zaznacz  polecenie Zapisz i użyj przycisk Export; 

 



1. Uruchomienie aplikacji nPodpis 

Bank dostarcza klientowi plik instalacyjny. 

Uruchamianie instalatora: 

‒  kliknij w ikonkę pliku: Setup.exe; 

  

‒ kliknij przycisk Zainstaluj ; 

 

 
 

Logowanie do Serwisu  

. Unikalny identyfikator klienta oraz początkowe hasło dostępu są przyznawane w oddziale Banku w 
momencie rejestracji klienta w systemie bankowym, jako uprawnionego do korzystania z Serwisu. 
Zaleca się, aby podczas pierwszego logowania, użytkownik Serwisu dokonał zmiany przyznanego 
przez Bank hasła. Identyfikator oraz hasło powinny być przez użytkownika chronione przed innymi 
osobami, gdyż wejście w ich posiadanie przez osoby trzecie umożliwia dostęp do środków właściciela 
rachunku. 
 

 
Rys.1 Okno „Logowanie”. 



Zmiana hasła 

Podczas pierwszego logowania, pojawi się formularz zmiany hasła dostępu (Rys.2), ustalonego przez 
bank, na hasło znane tylko użytkownikowi Serwisu. Nowe hasło musi spełniać pewne ustalone reguły, 
tzn. musi zawierać, co najmniej: 

▪ 8 znaków, 
▪ jedną dużą literę, 
▪ jedną małą literę, 
▪ jedną cyfrę, 
▪ znak specjalny (oprócz ~`{}|;\"'?<>) - serwis sprawuje kontrolę nad wpisywanymi znakami 

i przy próbie wprowadzenia znaku niedozwolonego informuje odpowiednim 
komunikatem.  

Aby zmienić hasło należy wprowadzić we właściwe pola stare hasło, dwukrotnie nowe hasło 

i zatwierdzić operację przyciskiem Wykonaj .  

 

 
Rys. 2 Okno "Zmiana hasła". 

Prawidłowo wykonana operacja zakończy się komunikatem: Dyspozycja została przyjęta. Hasło zostało 
zmienione. 

 

Dodanie urządzenia w serwisie IBF 

Dodanie urządzenia/aplikacji w serwisie IBF: 

‒ wybierz zakładkę Ustawienia → Parametry → Urządzenia; 

‒ kliknij w przycisk Dodaj urządzenie; 

‒ wpisz nazwę urządzenia i potwierdź przyciskiem Dalej; 

‒ wygenerowanym kodem uruchom pierwszy profil w aplikacji (czas 

ważności podany pod kodem). 



 

W serwisie możesz dodać maksymalnie cztery urządzenia.  

 

Wróć do aplikacji nPodpis: 

 

Definiowanie profilu: 

 

‒ kliknij przycisk Załóż nowy profil; 

‒ wpisz kod wygenerowany podczas dodawania urządzenia w serwisie 

IBF; 

‒ wprowadź dwukrotnie hasło (hasło ustalasz sam, minimum cztery znaki). 



 

Po poprawnym zdefiniowaniu profilu zostanie wyświetlone okno do logowania. 

Aplikacja jest gotowa do użycia. 

Aby podpisać operacje w serwisie IBF zaloguj się hasłem ustalonym podczas 

zakładaniu profilu. 

 

2. Dodanie profilu 

Dodawanie profilu: 

‒ kliknij w ikonkę ; 

‒ wpisz kod wygenerowany podczas dodawania urządzenia w serwisie 

IBF; 

‒ wprowadź dwukrotnie hasło (hasło ustalasz sam, minimum cztery znaki);  

‒ wybierz certyfikat (przycisk OK) i wybór potwierdź PIN-em do posiadanej 

karty.  
 

W aplikacji można dodać dowolną ilość profili.  
 


