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ВОВЕД
Целта на овој документ е да дадат инструкции ("how to" instructions) и упатства како клиентот најлесно да поднесе
документација преку системите за елекронско поднесување на Централниот Регистар во Internet Explorer и Mozilla Firefox.

НАПОМЕНА
Потпишувањето со дигитален електронски сертификат не е овозможено преку интернет прелистувачот Google Chrome.
Електронскиот систем најстабилно работи со интернет прелистувачот Mozilla Firefox.
За инсталација на дигитален електронски сертификат од официјалните издавачки куќи КИБС и Телеком, имате одредени
упатства и инсталациони пакети кои ви се потребни за користење на истите и можете да ги најдете на следниве линкови
http://ca.kibs.com.mk/support/PomosMK.aspx -за КИБС и https://ca.telekom.mk/upatstva.htm - за Телеком.
Како да проверам дали сертификатот е добро инсталиран?

Доколку имате сертификат на БСЕП (токен) Верба К2 или Верба Про2, потребно е да го имате
инсталирано соодветниот софтвер за Gemalto верзија 6.3 и истиот да го приклучите во компјутерот.
Доколку во долниот десен агол на вашиот монитор го имате следниов знак

Вашиот токен не е добро инсталиран и ќе мора да ги доинсталирате драјверите за истиот, наведени во
линкот на страната на КИБС.По успешна инсталација и задолжителен рестарт на вашиот компјутер
иконата за Gemalto мора да изгледа како на сликата подолу како би биле сигурни дека вашиот токен е
добро инсталиран
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Поради забележани проблеми со најновата верзија на Mozilla Firefox 42.0 ве известуваме дека
системот е најстабилен со:
- прелистувачот Mozzila Firefox Setup 41.0.2.exe кој што може да го преземете и инсталирате но
претходно мора да го деинсталирате најновиот
- потребно да се исклучи опцијата за автоматско ажурирање, во менито Tools се избира опција
Options а потоа во Advanced се селектира Never check for updates …
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Internet Explorer 9, 10 and 11 (Win) – Бришење на Cache и
Cookies
1. Изберете Tools (via the Gear Icon) > Safety > Delete browsing history....
Забелешка: Можете да пристапите до менито со претискање на копчињата Ctrl + Shift +
Delete.

2. Осигурете се дека сте го отштиклирале Preserve Favorites website data и дека сте ги
штиклирале Temporary Internet Files и Cookies потоа кликнете Delete.
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3. Ќе добите потврда на дното на прозорецот дека успешно сте ги избришале cache и cookies.
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Mozilla Firefox – Бришење на Cache и Cookies
Кликнете на мени копчето (горе десно)

и изберете Options.

1. Изберете Advanced panel.
2. Кликнете на Network табот.
3. Во Cached Web Content полето,кликнете Clear Now.
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4. Изгасете го about:preferences прозорецот. Сите промени автоматски ќе се зачуваат.

Автоматско бришење на cache
Можете да го сетирате Firefox автоматски да го брише cache -от кога ќе го исклучите Firefox:
1.
2.
3.
4.

Кликнете на мени копчето (горе десно)
и изберете Options.
Изберете го Privacy panel.
Во History полето, сетирајте Firefox will: на Use custom settings for history.
Кликнете да го штиклирате полето Clear history when Firefox closes.

5. Освен Clear history when Firefox closes, кликнете и на Settings… копчето. Settings for Clearing
History прозорецот ќе ви се отвори.
6. Во Settings for Clearing History window, штиклирајте го полето одма до Cache (слика подоле).
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7. Кликнете OK за да го затворите Settings for Clearing History прозорецот.
8. Затворете го about:preferences прозорецот. Сите промени што сме ги направиле автоматски ќе
се зачуваат.
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1 КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА POP-UP BLOCKER
1.1 Internet Explorer
Отворете го Internet Explorer прелистувачот. Кликнете на менито Tools > Pop-up Blocker > Turn Off Pop-up Blocker.

Слика 1 - Internet Explorer
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1.2 Mozilla Firefox
Отворете го Mozilla Firefox пребарувачот. Кликнете на менито Tools > Options.

Слика 2 - Mozilla Firefox

Доколку не ви се појавува менито потребно е да кликнете десен клик на рамката од
прелистувачот и потоа да одберете Menu Bar
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Во Options одберете Content, потоа отштиклирајте го Block pop-up windows и кликнете на OK.

Слика 3 - Опции во Mozilla Firefox
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2 КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ДОДАВАЊЕ НА СТРАНА ВО TRUSTED SITES

2.1 Internet Explorer
Отворете го Internet Explorer прелистувачот. Кликнете на менито Tools > Internet Options. Ќе се отвори прозорец Internet Options и од
прозорецот изберете го табот Security.
Изберете Trusted sites и кликнете на копчето Sites.

Слика 8 - Internet Options, Security tab
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Ќе се појави прозорец Trusted sites и во полето „Add this web site to the zone" внесете http://e-submit.crm.com.mk/ и кликнете на
копчето Add. Потоа кликнете на копчето Close на прозорецот Trusted sites и ОК на прозорецот Internet Options.

Слика 9 - Trusted sites прозорец
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2.2 Mozilla Firefox
Отворете го Mozilla Firefox прелистувачот. Кликнете на менито Firefox > Options > Options.

Слика 10 – Options
Ќе се отвори прозорец Options и таму изберете го табот Security.

Слика 11 - Security таб
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Кликнете на копчето „Exceptions". Ќе се отвори прозорецот Allowed sites. Внесете http://e-submit.crm.com.mk во полето „Address or
website" и кликнете на копчето „Allow" за да ја додадете страната.
По додавањето на веб страната кликнете на копчето Close, a потоа во прозорецот Options кликнете на копчето ОК.

Слика 12 - Allowed sites прозорец
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3.Подесување на најновата верзија на java
3.1 При потпишување со најновата верзија на java потребно е клиентот да го направи
следното:
Во Control Panel треба да избере Java Control Panel
Да кликне на копчето View како на сликата:

Да ги избрише сите ресурси од листата со селектирање и избирање на копчето X како на сликата:
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Во табот Security, да се избере копчето Edit SiteList и да се додадат следните url-а:

http://e-submit.crm.com.mk/SSO/
https://e-submit.crm.com.mk/SSO/
http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/
https://e-submit.crm.com.mk/eFiling/
http://e-submit.crm.com.mk/AAOL/
https://e-submit.crm.com.mk/AAOL/
http://e-submit.crm.com.mk/ePledgeLeasing/
https://e-submit.crm.com.mk/ePledgeLeasing/

Напомена: Доколкуприкопирањенаurl-атасепојаватпразниместатребадасеизбришат.
На пример: http://e - submit.crm.com.mk/SSO/ требадасезаменисо
http://e-submit.crm.com.mk/SSO/
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4.Овозможување на додатоците (Plug in) во прелистувачот

4.1 Mozzila Firefox

Доколку се појави следнава грешка

Потребно е да кликнете во горниот лев агол како што е прикажано на сликата

И двата додатока (PlugIn) да ги поставите на Allow and Remember
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Потоа притиснете ОК и направете Refrash на страната
На прозорчето од Јава што ќе ви се појави кликнете на check box-от означен на сликата и кликнете Run
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4.2 Порака со која известува апликацијата дека има понова верзија на Java
Доколку во моментот при потпишување има нова верзија на Java апликацијата ке ви појави прозорец дали сакате истата да ја
инсталирате веднаш или подоцна и да продолжите со работа во системот

Доколку сте немале проблем со потпишување можете да изберете Later,во спротивно ќе треба да направите Update на
најнова верзија на Java.

5. Проблеми со примање на маил (само за маил адреси од домените hotmail, outlook и
live)
Постои веројатност да Ви се случи да не примите маил за известување во услови кога системот испраќа голем број на е-маил
пораки кон корисници кои имаат маил адреса од горенаведените домени. Поради овие причини треба да се најавите на
Вашиот маил и да ја изберете опцијата More mail settings, која се наоѓа во горниот десен агол од Вашиот пребарувач.
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Потоа одете во делот Preventing junk email и кликнете на Safe and blocked senders.

Изберете Safe senders.

22 | 2 2

Во полето Sender or domain to mark as safe внесете esubmit@crm.org.mk и кликнете на Add to list>>.

Емаил адресата esubmit@crm.org.mk треба да се појави во делот Safe senders and domains.
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