Οδεγίες Εγθαηάζηαζες Ψεθηαθώλ Πηζηοποηεηηθώλ
1. Εγθαηάζηαζε Ψεθηαθού Πηζηοποηεηηθού
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ (πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκό e-mail)
πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκόδηαο αξρήο έθδνζεο.

2. Ρσζκίζεης θρσπηογράθεζες θαη υεθηαθής σπογραθής
Οη ξπζκίζεηο θξππηνγξάθεζεο εμεηδηθεύνληαη αλάινγα κε ην ινγηζκηθό ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

2.1 Microsoft OutLook 2000, 2003 θαη 2007
Γηα λα κπνξείηε λα ζηέιλεηε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη θξππηνγξαθεκέλα κελύκαηα
θαηεπζύλεζηε ζην:

Tools / Options / Security / Change Settings εάλ δηαζέηεηε ηο Microsoft Outlook 2000,
Tools / Options / Security/ Settings, εάλ δηαζέηεηε Microsoft Outlook 2003
θαη αληίζηνηρα ζην

File / Options / Trust Center / Trust Center Settings / Email Security / Settings
εάλ δηαζέηεηε Microsoft Outlook 2007.
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Δπηιέμηε ην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξηλ από ιίγν εγθαηαζηήζαηε (εάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από
έλα ζηελ ιίζηα) θαη παηήζηε ην θνπκπί ΟΚ.
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ππνγεγξακκέλα, θαηεπζύλεζηε ζην Tools/Options/Security θαη ελεξγνπνηείηε ηηο δύν
επηινγέο ζην Secure Mail : Encrypt contents and attachments for outgoing messages θαη
Add Digital signature to outgoing messages, αληίζηνηρα.
Αλ δηαζέηεηε ην Microsoft Outlook 2007, θαηεπζύλεζηε ζην File / Options / Trust

Center / Trust Center Settings / Email Security θαη ελεξγνπνηείηε ηηο δύν επηινγέο ζην
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Encrypted e-mail: Encrypt contents and attachments for outgoing messages θαη Add Digital
signature to outgoing messages, αληίζηνηρα.

Γηα κεγαιύηεξε επθνιία ζηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηε ςεθηαθή ππνγξαθή κπνξείηε λα
εηζάγεηε δύν αληίζηνηρα εηθνλίδηα ζην Toolbar. Απηό γίλεηαη σο εμήο :
Αλ έρεηε Microsoft Οutlook 2000 ή 2003,
αλνίγεηε έλα λέν κήλπκα θαη θαηεπζύλεζηε ζηα

Tools
/ Customize / Commands / ζην αξηζηεξό
scroll bar επηιέγεηε Standard θαη ζην δεμί κε
scroll down βιέπεηε ηηο επηινγέο Encrypt

Message θαη Digitally Sing Message. Με drag &
drop ηνπνζεηείηε ηα εηθνλίδηα ζην Toolbar.
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Γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Microsoft Outlook 2007, ηα πην πάλσ εηθνλίδηα Encrypt Message
θαη Digitally Sing Message,

είλαη ήδε ηνπνζεηεκέλα ζην Toolbar ηεο νζόλεο θάζε λένπ

κελύκαηνο, ζην Message, νπόηε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάηη ην ηδηαίηεξν, παξά κόλν λα
ελεξγνπνηεζνύλ όηαλ ρξεηάδεηαη.

Δάλ παξόια απηά, θάπνηνο επηζπκεί, κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηα πην πάλσ εηθνλίδηα ζην Quick
Access Toolbar (πάλσ αξηζηεξά ηεο νζόλεο) κε δεμί θιηθ πάλσ ζε απηά, θαη επηιέγνληαο κε
αξηζηεξό θιηθ ην Add to Quick Access Toolbar.
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3. Ελεργοποίεζε Κρσπηογραθεκέλες Επηθοηλφλίας
Μεηά ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ησλ ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ ρξήζηε (ζηνλ ππνινγηζηή
ηνπ ηειεπηαίνπ), αθνινπζεί ε αληαιιαγή θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεκόζησλ θιεηδηώλ (ΣΔ θαη
ρξήζηε) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ νη δύν πιεπξέο λα επηθνηλσλνύλ θξππηνγξαθεκέλα. Σα
βήκαηα πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα αθόινπζα :
Βήκα 1ν
Βήκα 2ν

Βήκα 3ν

Χρήζηες

Τράπεδα ηες Ειιάδος

Βήκα 1 : ηείιηε έλα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν κήλπκα (κε ηπραίν πεξηερόκελν) ζηελ ΣΔ.
Βήκα 2 : Ζ ΣΔ ζαο απνζηέιιεη έλα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα
κε ηπραίν πεξηερόκελν.

Έιεγτος γηα ηελ αποδοτή ηοσ θιεηδηού θαη ηοσ αποζηοιέα.
Από ηε ιίζηα ηνπ Inbox ηνπ Outlook βξίζθεηε ην κήλπκα πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί θαη ην
αλνίγεηε. Πεγαίλεηε ζηελ πάλσ δεμηά κεξηά ηνπ κελύκαηνο θαη κε δηπιό θιηθ αλνίγεηε ην
εηθνλίδην ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο.
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ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζα πξέπεη ε ππνγξαθή λα είλαη «έγθπξε» θαη «αμηόπηζηε».

Δάλ ε ππνγξαθή είλαη έγθπξε θαη αμηόπηζηε απηό αλαθέξεηαη όπσο ζηελ πην πάλσ νζόλε:
“The digital signature on this message is valid and Trusted”.
ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ην θνπκπί Close.
Αλνίγεηε ην παξαιεθζέλ κήλπκα θάλνληαο δεμί θιηθ ζηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη
επηιέγεηε Add to Contacts. ηελ θαξηέια ηεο επαθήο εηζάγνληαη απηόκαηα ν ινγαξηαζκόο
ηνπ e-mail θαη ην ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό ηνπ απνζηνιέα (δεκόζην θιεηδί απνζηνιέα).
Δπηιέγεηε ην εηθνλίδην Save and Close ζην Toolbar. Αλ ε επαθή ππάξρεη ήδε, επηιέγεηε λα
ελεκεξσζεί (Update).

Βήκα 3 : ηείιηε έλα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα (κε ηπραίν
πεξηερόκελν) ζηελ ΣΔ.
Αλ ην κήλπκα θύγεη επηηπρώο έρεηε νινθιεξώζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Αλ
εκθαληζηεί ην αθόινπζν παξάζπξν

παηήζηε Άθσρο θαη επηθνηλσλήζηε καδί καο.
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4. Αποζηοιή θρσπηογραθεκέλφλ θαη υεθηαθά σπογεγρακκέλφλ
κελσκάηφλ.
4.1 Ψεθηαθή σπογραθή κελύκαηος
Γεκηνπξγείηε έλα λέν κήλπκα κε ην πεξηερόκελν θαη ηα ζπλεκκέλα αξρεία πνπ
επηζπκείηε θαη πξνηνύ ην ζηείιεηε επηιέγεηε ην εηθνλίδην Sign ζην Toolbar.
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα κεηαβείηε ζην κελνύ Tools θαη λα επηιέμεηε Sign.
ην Microsoft Outlook 2007 ην εηθνλίδην Sign

ππάξρεη έηνηκν ζην Toolbar ζην κελνύ

Message.

4.2 Κρσπηογράθεζε κελύκαηος
Καηεπζύλεζηε ζηηο “Δπαθέο” (Contacts) θαη θάληε δεμί θιηθ ζηνλ παξαιήπηε.
Αλάινγα κε ην πξντόλ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηε, επηιέγεηε :
o

Send E-mail (Outlook Express),

o

New Message to Contact (Microsoft Outlook).

Αθνύ γξάςεηε ην πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο θαη επηζπλάςεηε ηα αξρεία πνπ επηζπκείηε,
επηιέγεηε ην εηθνλίδην Encrypt ζην Toolbar. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα κεηαβείηε ζην κελνύ

Tools θαη λα επηιέμεηε Encrypt.
ην Microsoft Outlook 2007 ην εηθνλίδην Encrypt

ππάξρεη έηνηκν ζην Toolbar ζην

κελνύ Message ηεο επηινγήο New Email.
Δίηε ππνγξάθεηε είηε θξππηνγξαθείηε έλα κήλπκα, είλαη ζεκαληηθό λα κελ πιεθηξνινγήζεηε
ηελ δηεύζπλζε email ηνπ Σκήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ην νπνίν ζέιεηε λα
επηθνηλσλήζεηε (ή ηνπ απνζηνιέα κε

ηνλ νπνίν έρεηε αληαιιάμεη θιεηδηά), αιιά λα ηελ

επηιέμεηε από ηα Contacts.

4.3 Αποζηοιή κελύκαηος
Δθόζνλ έρεηε δεκηνπξγήζεη έλα λέν κήλπκα θαη έρεηε πξνβεί ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ηελ θξππηνγξάθεζή ηνπ, επηιέγεηε ην εηθνλίδην

Send.

4.4 Παραιαβή κελύκαηος
Όηαλ παξαιάβεηε έλα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν κήλπκα, αξηζηεξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ
απνζηνιέα εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην :

. Αλνίγνληαο ην κήλπκα βιέπεηε ην εηθνλίδην :

Αλάινγα, όηαλ παξαιάβεηε έλα θξππηνγξαθεκέλν ή/θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν κήλπκα,
αξηζηεξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ απνζηνιέα εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην :
βιέπεηε ην εηθνλίδην :

ειίδα 7

. Αλνίγνληαο ην κήλπκα

