Инструкция за използване на BISS
1. Допълнителни необходими модули за работа с BISS.
 BISS – За MS Windows - Изтегли
За Linux Ubuntu 16.04 -Изтегли
За Mac OS X - Изтегли
 Удостоверителни вериги на B-Trust - Изтегли
 Java – v.8 или по-висока, за Mac OS X, Linux Ubuntu 16.04
__________________________________________________________________
2. Инсталиране на програмата за подписване.
След като се свали BissSetup.exe

се стартира с два пъти клик с левият бутон на мишката след което се отваря прозорец за
избор на език за инсталацията.

След като се избере език се продължава чрез кликване върху бутона “Напред” и се
преминава на следващият слайд със запознаване с авторското право. При съгласие отново
се кликва на “Напред”.
При следващата стъпка се избира дестинация в която да инсталирате BISS
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Давате отново “Напред” и започвате инсталацията, когато всичко е готово ще се отвори
прозорец съобщаващ за успешна инсталация

3. Стартиране на програмата за подписване.
След като се инсталира програмата за подписване BISS тя автоматично се стартира.
В случай че не се стартира, може да я стартирате от списъка с програми с име „BISS“ в
различните операционни системи.

Това показва че програмата е стартирана и готова за използване.
______________________________________________________________________________

4. Настройки
След кликване с десният бутон на мишката върху иконката се появява помощно меню:
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 За Програмата – Показва версията на програмата
 Страница за подписване – Отваря директно страница за подписване на
документи в сайта на B-Trust
 Избор на подписване – След избор тази опция, в страницата за подписване
ще излезе допълнителен екран, който ви дава възможност за избор на
провайдър за връзка с КУКЕП (по подразбиране се осъществява през
PKCS#11 ) през - PKCS#12 за цифрови сертификата на файл (PFX). След като
бъде избран веднъж не е необходима допълнителна настройка всеки път.
Само в случай на промяна по желание на потребителя или при проблем с
един от провайдърите за връзка с КУКЕП.
 Забрани на MS Edge да използва приложението – разрешава или
забранява използването на BISS чрез браузър MS Edge (за да има ефект тази
опция трябва да рестартирате браузъра)
 Стартиране с OS – опция за пускане на програмата автоматично със
зареждането на операционната система. Ръчното стартиране на програмата
се прави от иконата на BISS на Вашия десктоп.
 Език – избор на български или английски език за изглед на екраните повреме на операциите за подписване.
 Изход – изход от програмата.
______________________________________________________________________________

5. Използване в страница за подписване на B-Trust.
https://wsp.b-trust.org/WSP/singleUpload





Избира се файл за подписване – чрез бутона „Разглеждане…”
Избира се формат на подписа
Избира се ниво на подписа
Избира се типа на подписа
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 Избира се алгоритъм за подписване
 Натискате бутона „Подпиши“

 Следващата стъпка е за избирате провайдър за KУКЕП




MSCapi – показва сертификата който е регистриран чрез софтуера на
картата в хранилището на MS Windows Store
PKCS#11 – показва сертификата чрез pkcs11 файл ако BISS не намери pkcs11
файл за вашата карта ще се отвори прозорец от който да посочите pkcs11
файла (веднъж посочен няма да се налага да повтаряте тази операция
отново)
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(В случай че не сте сигурни за това кой файл да посочите обърнете се към
вашият доставчик на удостоверителни услуги)


PKCS#12 – отваря прозорец с който да посочите PFX файла от който BISS да
вземе сертификата

Веднъж след като сте избрали провайдър за подписване, няма да се налага да го избирате при
последващо подписване.

 Следва избор на сертификат с който ще се извърши подписването
 Въвеждане на ПИН код
 Подписаният файл съхранявате на Вашият компютър.

______________________________________________________________________________
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5. Деинсталиране на BISS:
За Windows:


Изключвате приложението !!!






От директорията, където е инсталирано приложението стартирате uninstall.exe
Отваря се прозорец в който се казва, че приложението ще бъде изтрито
Натискате бутона напред
Приложението се деинсталира и се отваря прозорец показващ кои файлове не са
изтрити

Избирате кои файлове искате да изтриете или просто натискате „Изтрий Всичко“ и натискате
бутона „Напред“ при което се появява прозорец за успешна деинсталация натискате бутона „Край“
и готово.
Забележка: Ако не е изключена програмата и започнете деинсталация, когато достигнете
прозореца за не изтрити файлове продължете с бутона “Напред” и приключете с деинсталацията.
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Следващата стъпка е да влезете в Task Manager-а на Windows за да спрете BISS приложението,
както и Java-та включена към него

След което да изтриете инсталираните BISS файлове ръчно (намират се в посочената от вас
директория или в C:\Program Files (x86)\BoricaAD) !!!
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