Tisztelt Ügyfelünk!

A következő oldalakon az UniCredit Bank által kibocsátott elektronikus számlakivonatok hitelességének
sikeres ellenőrzéséhez találhat útmutatást. A Bankhitelesítés-, és időpecsét szolgáltatója a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság által minősített Microsec Kft., az ön számlakivonatai is e cég
tanúsítványaival lettek előállítva.
Minősítés http://webold.nhh.hu/esign/szolgReszlet/init.do?tipus=mi&azon=10589605-2-41&sztip
Figyelem! Amennyiben Ön nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal a számítógépén, akkor az
egyes lépések végrehajtásához számítástechnikai személyzet közreműködése szükséges, ezért kérjük
lépjen kapcsolatba velük és egyeztessen a szükséges beállításokról.
Amennyiben Ön a számlakivonat megnyitása után az alábbi üzenettel találkozik, akkor a sikeres
ellenőrzéshez Microsoft Windows környezetben következő lépéseket szükséges elvégezni:

1. Microsec Kft. gyökértanúsítvány telepítése
2. Személyes tűzfal és/ vagy proxy szerver beállítása
3. Acrobat Reader beállítása

1. Microsec Kft. gyökértanúsítvány telepítése
Az Ön számítógépén telepíteni kell a Microsec Kft. ún. gyökértanúsítványát annak érdekében, hogy
a szolgáltatót, mint megbízható hitelesítés szolgáltatót fogadja el.
A gyökértanúsítványt a következő linken érheti el:
http://www.e-szigno.hu/RootCA.crt
A telepítéssel kapcsolatban segítséget itt találhat:
https://srv.e-szigno.hu/menu/index.php?lap=telepitesi_utmutato2
2. Személyes tűzfal és/ vagy központi proxy szerver beállítása
Amennyiben az Ön számítógépén tűzfal van telepítve és ez korlátozza programok számára az
internetelérést, akkor az Acrobat Reader-nek ( AcroRd32.exe) engedélyezni kell az elérést a
következő címek felé:
http://www.e-szigno.hu/ACA3.crl
https://ca.e-szigno.hu/aocsp
http://www.e-szigno.hu/ACA3.crt
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Ha Ön olyan vállalati környezetben dolgozik, ahol az internetelérés egy központi szerveren keresztül
történik, akkor a fenti címek eléréséhez központi engedélyezésre is szükség lehet, ebben az esetben
forduljon a proxy adminisztrátorához, különös tekintettel a Microsoft ISA/ForeFront szerverek ún.
„integrated authentication” beállítása esetén, mivel ebben az esetben az Acrobat Reader
„anonymous” felhasználóként akarja elérni a megadott címeket.
3. Acrobat Reader beállítása
A felső menüsor Szerkesztés pontjára kattintva tud belépni a Beállítások menüpontba.

A Beállítások menüpontban válassza ki a Biztonság pontot:
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Majd jelölje be a nyíllal jelzett opciót és ezután nyomja meg a Speciális beállítások gombot. Az
Ellenőrzés fülön a nyilak által jelzettnek megfelelően állítsa be az opciókat.

Még ugyanezen az ablakon válassza ki az Együttműködés a Windows rendszerrel fület és
ellenőrizze a nyilakkal jelzett beállításokat:

Az Acrobat Reader főmenüjébe való visszatéréshez használja minden oldalon az OK gombot.
Sikeres beállítás esetén az Acrobat 9 az ábrán látható módon jelzi a kivonat hitelességvizsgálatának
eredményét:
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