Порядок інсталяції клієнтської частини програмного забезпечення
Системи дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг"
ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
(далі – Система «Інтернет-банкінг»).
1. Перед початком інсталяції користувачу необхідно впевнитись, що:
апаратне та програмне забезпечення робочого місця, підключення до мережі
Інтернет відповідає вимогам, викладеним в Положенні про Систему дистанційного
обслуговування "Інтернет-банкінг" ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках";
пристрій типу Secure Tocken 337 Тов «Автор» (далі - Secure Tocken), з таємним
ключем користувача, підключено до одного з портів USB;
На комп‘ютері користувача встановлені драйвери носіїв Secure Tocken. Для цього
необхідно виконати дії, описані в «Інструкції генерації особистих ключів Клієнта»
(пункт 4.).
2. Користувачу потрібно зайти на ftp-сервер ПАТ «Розрахунковий центр» за адресою
ftp.settlement.com.ua, завантажити файловий архів Internet_banking_client.rar та
розпакувати архів на локальний диск.
3. Для
початку
інсталяції
необхідно
запустити
на
виконання
файл
corp2.client.aust.ext.avtor.exe.
4. При появі вікна з попередженням про відсутність цифрового підпису, погодитись на
запуск інсталяції, натиснувши на кнопку «Виконати» («Выполнить»).

5. У вікні «Налаштування програми corp2.client» вибрати (із списку доступних) веббраузер для роботи в Системі «Інтернет-банкінг».

6. Якщо на комп’ютері користувача не встановлено програмне забезпечення Java,
необхідно завантажити та виконати інсталяцію поточної версії Java з сайту ORACLE
(пункти 7 - 10 цього порядку). Якщо відповідна версія Java вже встановлена на
комп’ютері користувача, пункти 7 – 10 можна пропустити.
7. Для інсталяції програмного забезпечення Java, необхідно в вікні «Налаштування
програми corp2.client» натиснути кнопку «Встановити Java».

8. Після цього з‘явиться вікно «Java Setup», в якому користувачу надається можливість
ознайомитись із ліцензійною угодою на використання Java та запустити процес
інсталяції. Для початку інсталяції, натиснути кнопку «Install».

9. Поточна версія програмного забезпечення Java буде автоматично завантажена з сайту
Oracle та встановлена на комп‘ютері користувача.

10. Після завершення процесу інсталяції Java з‘явиться вікно з інформацією про те, що
програмне забезпечення Java успішно встановлене. Натиснути кнопку «Close».

11. Після інсталяції Java, необхідно продовжити інсталяцію клієнтської частини
програмного забезпечення Системи «Інтернет-банкінг». Для продовження інсталяції
необхідно повернутись до вікна «Налаштування програми corp2.client» (пункт 6) та
натиснути кнопку «Продовжити».
12. З‘явиться інформаційне вікно з попередженням про те, що пристрій Secure Tocken
повинен бути підключений до комп‘ютера. Переконатись в тому, що пристрій типу
Secure Tocken з таємним ключем користувача підключено до ПК, натиснути кнопку
«ОК».

13. Дочекатись завершення попередньої установки системних бібліотек.

14. В вікні «Вибір ключа» вибрати ключ. Натиснути кнопку «ОК».

15. Натиснути копку «Встановити» для запуску процесу встановлення програмного
забезпечення

16. Дочекатись завершення процесу встановлення. Натиснути Кнопку «Закрити».

Клієнтська частина програмного забезпечення
встановлена на робочому місці користувача.

Системи «Інтернет-банкінг»

успішно

17. Початок роботи. Перед запуском програми необхідно впевнитись, що пристрій Secure
Tocken з таємним ключем користувача підключено до одного з портів USB. Запустити
клієнтську частину програмного забезпечення Системи «Інтернет-банкінг» можна
через меню «Пуск»:

Або підвівши курсор мишки до іконки на робочому столі та двічі натиснувши ліву
клавішу мишки:

18. Після запуску програми з‘явиться «Панель керування Corp2». В полі «Користувач»
необхідно вибрати відповідний сертифікат таємного ключа користувача.

19. Натиснути кнопку «Запустити corp2». В вікні вводу паролю доступу до Secure Tocken
ввести пароль, натиснути «Enter».

20. Після вводу паролю автоматично запуститься веб-браузер та відкриється сторінка з
вікном для входу в систему. Вибрати тип входу в систему: «Вхід по ключу».

21. В вікні «Вхід по ключу», в полі «Пароль» ввести пароль доступу до Secure Tocken та
натиснути кнопку «Вхід по ключу».

Після успішної авторизації, користувача буде автоматично переадресовано на головну
сторінку інтерфейсу користувача Системи «Інтернет-банкінг».

