Инсталацијата на екстензија за дигитално потпишување на XML
документи.
Инсталацијата на екстензијата за дигитално потпишување на XML документи се состои од следните
чекори:
1.
2.
3.
4.

Инсталирање на соодветен прелистувач
Детекција дека екстензијата не е инсталирана од страна на корисникот.
Упатување кон соодветниот store за додавање на екстензијата
Симнување и инсталација на клиентска апликација.

Доколку корисникот користи компјутер кој што работи под Windows XP, пред да ја инсталира
клиентската апликација потребно е да се инсталира Microsoft .NET Framework 4.0 Client кој
може да се симне на следната локација https://www.microsoft.com/enus/download/confirmation.aspx?id=24872
За да се инсталира екстензијата за Edge потребно е клиентите да имаат инсталирано Windows
10, минимум Fall Creators Update (10.0, Build 16299).
Повеќе информации за тоа како може да се инсталира овој update како и тоа како да
проверите која верзија ја имате вие инсталирано на машината можете да најдете на следниот
линк: https://support.microsoft.com/en-us/help/4028685/windows-10-get-the-fall-creatorsupdate

При користење на услуга каде што е имплементирано дигитално потпишување ќе се појави линк кој
што носи до соодветниот store од каде што треба да направите додавање на екстензијата.

По клик на копчето Додади екстензија за дигитално потпишување во зависност од интернет
прелистувачот кликот ќе ве однесе до соодветниот store од каде што треба да се додаде
екстензијата.
Доколку користите Google Chrome, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето ADD TO
CHROME а потоа на Add extension како што е прикажано на сликата подолу:

Доколку користите Opera, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето Add To Opera како
што е прикажано на сликата подолу:

Доколку користите Mozilla Firefox, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето Allow а
потоа на Add и на крај на OK како што е прикажано на сликата подолу (додавањето на екстензијата
во Mozilla Firefox, не нe носи на друга страна туку целиот процес на инсталација се случува на истата
страна, долунаведените прозорчиња се појавуваат под address bar-от на прелистувачот):

По успешно додадена екстензија потребно е да се инсталира и дополнителна клиентска апликација.
После додавање на екстензијата самиот процес на инсталација не води до страна од каде што може
да се симне клиентска апликација, како што е прикажано на сликата:

Со кликнување на копчето Download се симнува NextsenseSigningComponent.msi. За да го
инсталираме овој file треба да се кликне два пати на симнатиот file. По отворање на прозорецот
прикажан на долната слика, треба да се означи дека се согласувате со лиценцата на клиентската
апликација.

По завршување на инсталацијата се клика на копчето Finish. Со овој процесот на инсталација на
екстензијата завршува. Крајниот корисник може да започне процес на дигитално потпишување на
XML документи.

Доколку користите Microsoft Edge додавањето се прави со клик на копчето Install. Доколку при клик
на линкот за инсталација на компонентата во edge не се отвори автоматски Microsoft Store потребно
е најпрво да се кликни на копчето Земи ја апликацијата како што е прикажано на сликата подолу.
Опцијата за користење на компонентата да биде на on.

Со инсталација на екстензијата во edge нема потреба од дополнителна инсталација на клиентска
апликација, бидејќи таа е потребна за останатите пребарувачи но не и за Edge.

