Інструкція з використання usb-токенів SecureToken-337 в системі клієнт-банк
“tiny client-bank”
Зміст:
1.
2.
3.
4.

Зміна початкового PIN-коду:
Розблокування USB-токену
Форматування USB-токену
Генерація ключа на USB-token.

1. Зміна початкового PIN-коду:
Для зміни початкового PIN-коду USB-токену необхідно:
1.1 Увійти в систему Клієнт-Банк та в головному вікні програми (мал.1) натиснути кнопку
«Настройка».

Мал.1
1.2 У вікні «Настройки» на вкладці «Пользователи» (мал.2) на панелі інструментів натиснути
кнопку «Устройства хранения».
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Мал.2
1.3 У вікні «АПК «Автор»» (мал. 2) поставте відмітку навпроти пункту «Использовать
устройства АПК «Автор»».
1.4 Поставте відмітку навпроти пункту «Смена PIN кода» і введіть у відповідні поля старий
PIN (12345678) та новий PIN. Рекомендується використовувати PIN-код довжиною від 4
до 8 символів, що містить: букви нижнього регістру, букви верхнього регістра, цифри,
спеціальні символи.
1.5 Після встановлення PIN-коду натисніть кнопку «Выполнить». В результаті з’явиться
повідомлення про успішну зміну PIN-коду, натисніть «ОК» а потім «Годится».
1.6 Для завершення процедури налаштування програми натисніть «Применить», а потім
«ОК».
2. Генерація ключа на USB-token.
Для генерації ключа на USB-токен необхідно:
2.1 Виконати дії з п.1.1 даної інструкції.
2.2 На вкладці «пользователи» (рисунок 3) на панелі інструментів знайдіть кнопку з
зображенням ключа
и натисніть її. У вікні «Ввод PIN-кода» введіть PIN-код USBтокена та натисніть «ОК»
2.3 У відкритому вікні генерації ключів проставте відмітки навпроти всіх полів, а в пустих
полях введіть відповідні паролі. Паролі мають бути унікальними для кожного ключа і
мають задаватися безпосередньо особами, зразки підпису яких є у картці підписів Банку
(Директор організації – перший підпис, бухгалтер – другий підпис). Вимоги до паролю:
довжина - 8 символів, включає мінімум дві букви верхнього або нижнього регістру, та
мінімум дві цифри.
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Важливо! Якщо у Вас тільки один підпис у наданій в Банк картці зі зразками підписів та
відбитком печатки, відмітку навпроти другого підпису все одно потрібно проставити.
2.4 Далі натисніть кнопку «Генерация», у вікні «Генерация ключа» натисніть «Да» (Мал.3)

Мал.3
2.5 Повторно введіть задані паролі для ключів та підтвердіть їх натисканням кнопки «ОК»
(Мал.4)

Мал.4
2.6 У вікні «Ключ - подготовлен на отправку!» натисніть «ОК» (Мал.5).

Мал.5
2.7 У вікні «Вы хотите распечатать заявку на сертификацию?» натисніть «Yes» (Мал.6).
Відкриється документ, котрий необхідно роздрукувати, поставити підпис, печатку і
передати співробітникам Банку.

Мал.6
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2.8 Для завершення процедури налаштування програми натисніть «Применить», а потім
«ОК».
3. Розблокування USB-токену
У випадку, коли USB-токен було заблоковано у зв’язку з досягненням порогового значення
невірних введень пін-коду (5 невірних спроб введення), для повторного використання токену
необхідно виконати процедуру його повторної ініціалізації.
Важливо! В результаті цієї операції всі ключі будуть знищені.
Для ініціалізації(розблокування) USB-токену необхідно:
3.1 Завантажити утиліту за посиланням http://diamantbank.ua/content/upload/files/Init337UM.zip.
3.2 Від’єднати від комп’ютера усі usb-токени окрім того, котрий необхідно ініціалізувати.
3.3 Розпакувати та запустити файл Init337UM.exe
3.4 Вибрати у випадаючому списку «Avtor Secure Token 0»;
3.5 Ввести новий PIN-код. PIN-код має бути довжиною від 4 до 8 символів, та не має
дорівнювати «12345678»;
3.6 Натиснути кнопку “Инициализировать” (Мал.7);

Мал.7
3.7 У наступному вікні натиснути «Подтверждаю» (Мал.8):

Мал.8
3.8 Після успішної ініціалізації з’явиться вікно з інформацією про нові параметри USBтокена (Мал.9):
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Мал.9
3.9 Далі необхідно згенерувати нові ключі згідно п.2, використовуючи PIN-код котрий було
встановлено у пункті 3.5.
4. Форматування USB-токену
Для форматування USB-токену з метою видалення всіх ключів необхідно:
4.1 Виконати кроки з п.1.1 – 1.3 даної інструкції.
4.2 У вікні «Настройки» на вкладці «Пользователи» (мал.10) на панелі інструментів
натиснути кнопку «Устройства хранения».
4.3 Поставити відмітку навпроти пункту «Форматировать» і натиснути кнопку
«Выполнить».
4.4 У вікні «Warning» натиснути кнопку «Yes».

Мал.10
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4.5 У вікні «Ввод PIN кода» введіть свій PIN та натисніть кнопку «Годится» (Мал.11).

Мал.11
Важливо: Якщо Ви забули PIN-код, то для форматування токену маєте скористатись п.2
даної інструкції.
4.6 Для завершення процедури налаштування у вікні «АПК «Автор»» натисніть кнопку
«Годится», далі у програмному вікні натисніть «Применить» і «ОК».
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