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 ComSignTrustעל 

 

ComsignTrust  תקשורת ואבטחת מידעהפתרונות את מובילה ההינה חלק מקבוצת קומדע 

 . שנה 28ראל מזה ביש

, מובילה את מהפיכת החתימות האלקטרוניות בישראלה, Comsignאת חברת הקבוצה כוללת 

מאשר להנפקת חתימות אלקטרוניות  לשמש כגורם י משרד המשפטים"החברה אושרה ע

 פ החוק"מאושרות ע

המיישמת ומפתחת מגוון רחב של , מובילה בתחום אבטחת מידע ITחברת , קומדע את חברת

 פתרונות תקשורת ואבטחת מידע

 חברה המפתחת מערכות תוכנה מתקדמות לחיתום דיגיטלי ComSignTrustאת חברת ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 . אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד, הפניה בחוברת זו הינה בלשון זכר

 .נעשה מטעמי נוחות בלבד, השימוש בלשון זו

 

 

 

     support@comsign.co.il|    8770  :מוקד תמיכה
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 הקדמה .1

 כללי ומטרה .1.1

 :הינה מערכת המאפשרתComSignTrust Desktop מערכת 

 מסוגים שוניםעל קבצים  חתימה 

 קבצים החתומים בחתימה אלקטרונית מאושרתשל אלקטרונית  שליחה 

 בארכיב אלקטרוני מאובטח קבצים אחסון 

 

 יתרונות המערכת .1.2

 :מקנה את היתרונות הבאיםComSignTrust Desktop מערכת שימוש ב

 ואחסוןמשלוח דואר , חיסכון בעלויות נייר 

  (אינו ניתן לשינוי לאחר החתימה)שמירה מוחלטת על פרטי המסמך 

 זיהוי מוחלט של החותם ללא אפשרות זיוף 

  המסמךהפצת מהירות 

 בקלות ובנוחות של מסמכים חתומים שליחה 

 (חיפוש במחשב ולא בארכיון)בצורה קלה ונוחה  איתור מסמכים 

 

 דרישות מערכת .1.5

 : דרישות המערכת הן

 קובץ להורדה דרישות מערכת הפעלה

Win Xp Service Pack 3 לחץ כאן 

Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 לחץ כאן 

Server 2003 Service Pack 2  

Microsoft .Net Framework 3.5 SP1  

Server2008R2 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1  

 

 

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
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 שיונותיסוגי ר .1.6

 :על פי הפירוט הבא תמספר רישיונו ComSignTrust Desktop (CTD) למערכת 

 

 CTDB (Basic) CTDP (Professional) 

 חיתום מסמך בודד 

 (באופן ידני) או מספר מסמכים
  

   או הערות/מסמך והוספת חתימה גרפית ל

   חיתום זמן

   חיתום מסמך על ידי מספר חותמים

    דוחות מערכת

   (באופן אוטומטי) חיתום ספריית מסמכים

   (Pdf Envelope) חיתום כל סוגי הקבצים

   שליחת מסמכים חתומים בדואר האלקטרוני
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 מונחים בסיסיים .2

 :להלן הסבר על מונחים בסיסיים

 הסבר מונח

חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני שהוצמד ונקשר למסר  חתימה אלקטרונית

 אלקטרוני

 גוף המנפיק חתימות אלקטרוניות אשר שוות ערך לחתימה ידנית  גורם מאשר

 באישור משרד המשפטים

חתימה אלקטרונית 

 מאובטחת

 :התנאים הבאיםחתימה אלקטרונית שמתקיימים בה 

 ייחודית לבעל אמצעי החתימה 

 מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה 

  הופקה כאמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי

 החתימה

  מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד

 החתימה

אלקטרונית מאובטחת הכוללת את המסמך המקורי וקובץ  חתימה

 החתימה האלקטרונית מבוססת על שימוש באלגוריתם ייחודי, מוצפן

זהות החותם אומתה על ידי גורם חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר  חתימה מאושרת

  מאשר והיא קבילה כראיה משפטית

 אלקטרוניתאמצעי מתוחכם לזיהוי ולביצוע חתימה  כרטיס חכם

 מכשיר המשמש לקריאת מידע שנמצא בכרטיסים קורא כרטיסים
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 הגדרות ראשוניות  .3

 התקנה  .5.1

 :בצע את השלבים הבאים, תקין את המערכתהלעל מנת 

 :יתקבל מסך /http://www.comsigntrust.com/resources/downloads : לחץ על הקישור הבא .1

 

 

 

 :יתקבל מסך  Yes  (שמור) saveאו  (פתח)Open בחר . 2

 

http://www.comsigntrust.com/resources/downloads/
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 :יתקבל מסך, (הבא) Nextלחץ על  5

 

 :יתקבל מסך, (אני מסכים) I Agreeקרא את התקנון ולחץ על  6
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 :יתקבל מסך, (הבא) Nextלחץ על  3

 

 (התקן) Install עללחץ  4

 (סגור) Closeתתבצע התקנה ובסיומה יש ללחוץ על  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנגלית וצרפתית, עברית: שפותמגוון התוכנה תומכת ב
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 הגדרת רישיון .5.2

 

 ,יום 52ל  Demoהתקנת המערכת ללא רישיון תאפשר שימוש בתוכנת 

 המיועדת להתנסות והכרת המערכת

 :לחץ על הקישור Demoלהורדת תוכנת ה 

                  http://www.comsigntrust.com/resources/downloads/ 

 לא מאושרתהינה חתימה   Demoחתימת הקבצים בתוכנת ה! שים לב                   

 

 :שלביםאשר מתבצע בשני , מחייב הגדרת רישיון מערכתשימוש ב

 תמיכה הטכניתושליחתו ל ןרישיובקשה ליצירת קובץ  -שלב א 

 וטעינתו למערכת תמיכה הטכניתהנפקת הרישיון ב -שלב ב

  :בצע את השלבים הבאים, יצירת קובץ הרישיון -ביצוע שלב א  לשם 

http://www.comsigntrust.com/resources/downloads/
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 :התפריט הראשייתקבל  לחץ על אייקון המערכת  .1
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 :יתקבל מסך לחץ על . 2

 

 :פתח המסך הבאיי, (יצא קובץ) Export to fileלחץ על  5

 

  (שמור) Saveולחץ על בחר את המיקום בו יישמר הקובץ  6

 projects@comsign.co.il-comsign: לכתובת המייל שלח את הקובץ שנשמר  3

 

mailto:comsign-projects@comsign.co.il
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 חזרה לשולח   Emailבויישלח ( license.txt)יונפק רישיון , תמיכה הטכניתב

 

 :בצע את השלבים הבאים, טעינת הרישיון למערכת - שלב בלשם ביצוע 

 

 (.Desktop – בשולחן העבודהמומלץ לשמור את הקובץ )שמור את הקובץ . 4

 :יתקבל מסך מערכת ולחץ על הפעל את ה. 2

 

 (license.txt)הרישיון וטען למערכת את קובץ , (ייבא קובץ) Import from fileלחץ על .  8

 (רישיון הפעלת) Apply new licenseלחץ על .  3

 (פעיל) Activated ודא שסטאטוס הרישיון השתנה ל. 12
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 ת פרופילוהגדר .5.5

 יש לבצע הגדרות פרופיל , על מנת לקבוע את מאפייני החתימה אשר תופיע על גבי המסמך החתום

 .עבור כל סוג קובץ באופן חד פעמי בעת תחילת השימוש במערכת

 

 

 עבור כל סוג קובץ בנפרדחתימה ומיקום יש לבצע הגדרות פרופיל 

 

 :לשם ביצוע הגדרות פרופיל בצע את השלבים הבאים

 (התקן החתימה) הכנס את הרכיב החכם למחשב .1

 :יתקבל מסך, (הגדרת פרופילים)  Profile Managerבתפריט הראשי  .2

 

 

 :התייחס לשדות הבאים
 

 הסבר שם חלק

 רשימת הפרופילים שניתן להגדיר (פרופילים) Profiles א

 הגדרת מאפייני החתימה עבור הפרופיל הנבחר (מאפייני חתימה)Signature Profiles ב
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 חירת התעודה שתשמש לחתימהב 5.5.1

 :לבחירת התעודה שתשמש לחתימה בצע את השלבים הבאים

   Profiles PDF  Defaultבחר  : בחלק א .1

 ז של בעל כרטיס החכם.בחר את התעודה המתאימה על פי שם ות בחר תעודהבשדה : בחלק ב .2

  שמורלחץ על  .5

  Power Point -ו Word, Excel ,Open Office  ,XPSעבור  1-5חזור על סעיפים  .4

 מיקום החתימה הגרפית במסמך 5.5.2

 :בצע את השלבים הבאים, לשינוי מיקום החתימה הגרפית במסמך

  :בחלק ב

 , יתקבל מסך עם החתימה הגרפית (  תצוגה מקדימה) Previewלחץ על .      1

 ניתן להזיז את החתימה הגרפית לכל מקום במסמך          

 OK לסיום לחץ על     .2

  Wordעבור  1-2חזור על סעיפים  .5

 

 :בצע את השלבים הבאים, לטעינת מסמך למערכת ומיקום החתימה הגרפית על גבי המסמך

 תקבל מסך עם החתימה הגרפיתי(  תצוגה מקדימה) Previewלחץ על : בחלק ב .1

  Openבחר את הקובץ הרצוי   (טען קובץ) Load fileלחץ על  .2

 הזז  את החתימה הגרפית למקום המתאים במסמך יתקבל המסמך  .5

 OKעל  לסיום לחץ .6

  Wordעבור  1-6חזור על סעיפים  .3

 

 

 כך שמיקום החתימה הגרפית במסמך , ברקע מאפשרת לראותו טעינת המסמך

 נעשה בצורה קלה ונוחה 

 

 

 שינוי תמונת החתימה הגרפית 5.5.5

 :לשינוי תמונת החתימה הגרפית בצע את השלבים הבאים

 תמונהלחץ על  .1
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 :יתקבל מסך 

 

 בחר את תמונת החתימה הגרפית הרצויה .2

 OKלסיום לחץ על  .5

  Wordעבור  1-5חזור על סעיפים  .6
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 חתימה אישיתהוספת  5.5.6

 Comsignאו חתימה אישית שתופיע במסמך החתום תחת החותמת הגרפית של /ניתן להוסיף לוגו ו

 :לשם כך בצע את השלבים הבאים

 (JPEG /GIF:סיומת)או החתימה כקובץ תמונה /שמור במחשב את הלוגו ו .1

 :פתח המסך הבאיילחץ על  .2

 

 בחר את מיקום קובץ התמונה שברצונך להוסיף .5

 (שמור) Saveלחץ על  .6

 

 שמירת סיסמה  5.5.3

או ברמת  מערכתברמת ה (התקן החתימה)הרכיב החכם מאפשרת לשמור את הסיסמה של  מערכתה

 .הרכיב

 הסבר שמירת סיסמה

ללא צורך בהקשת הסיסמה בכל בצים מאפשרת חתימה על הק על ידי המערכת

  מחשבמחובר ל החכםהרכיב כל עוד , חתימה

אך , החכם מהמחשב לא תתאפשר חתימה כללבעת ניתוק הרכיב 

המערכת )בהחזרת הרכיב תתאפשר חתימה ללא הקלדת הסיסמה 

 (זוכרת את הסיסמה

במידה והרכיב החכם מחובר למחשב ניתן לחתום על הקבצים מבלי  על יד הרכיב החכם

 שהמערכת תבקש את הקלדת הסיסמה

 (ל ברכיב בחכםאפשרות זו מוגדרת כברירת מחד, מתבצע באופן אוטומטי)
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 :בצע את השלבים הבאים, המערכת על מנת לבצע שמירת סיסמה על ידי

 :יתקבל המסך,   Profiles Manager  תפריט ראשי

 

 Allow managing session passwordsבאפשרות  סמן  .1

 Clearלמחיקת הסיסמה מזיכרון המערכת לחץ על  .2
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 הגדרות נוספות 5.5.4

 הסבר שדה

 :לבחור באלו עמודים תופיע החתימה הגרפיתבאפשרותך  :עמוד

Page number יש לציין את מספר העמוד, עמוד ספציפי 

All pages   סמן  בכל העמודיםעל מנת שהחתימה תופיע 

Last page   סמן  בעמוד האחרוןעל מנת שהחתימה תופיע 

Do not use visible 

signature 

 על מנת שלא תופיע חתימה גרפית במסמך  סמן 

 באפשרותך להגדיר חשבון דואר למשלוח המסמכים החתומים :חשבון דואר

שלח יעל מנת שהמסמך החתום י, ובחר את חשבון הדואר הרלוונטי סמן  שלח בדואר

 בדואר 

 (51 להנחיות לביצוע ראה עמוד, יש להגדיר תחילה את חשבון הדואר)

 חתימות

תומך בריבוי 

 חתימות

 ביותר מחתימה אחת  PDF על מנת שניתן יהיה לחתום על המסמך  סמן

 

 (תאריך ושעה, יום)להוסיף את זמן החתימה על מנת  סמן   חיתום זמן

 הפרופילסיום הגדרות 

 בסיום תהליך הגדרות הפרופיל סגורלחץ על  לחצן סגור

 

 

  :חיתום זמן

  !!!מספקת שרות חתימת זמן Comsignחברת  

 בעת החתימה מתבצעת גישה לשרת המעדכן את הזמן האמיתי של ביצוע החתימה

 התבצעה בזמן נתון ,וניתן לבצע אימות כי פעולת החתימה האלקטרונית

      (ברמת השרת המקומישאינו תלוי )
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 PDF Envelope  הגדרות פרופיל .5.6

, חיתום ספריית מסמכיםמאפשרת חיתום כל סוגי הקבצים באמצעות  PDFחיתום קבצים במעטפת 

 לקובץ החתום PDFאפשרות זו יוצרת מעטפת של 

 :יש לבצע את השלבים הבאים PDF Envelope לשם הגדרת פרופיל

 :יתקבל המסך הבא,  Profiles Manager  New PDF Envelope תפריט ראשי. 1

 
 
 

 :התייחס לשדות הבאים
 

 הסבר שדה

Profile name יש לבחור שם לפרופיל 

Base Pdf profile יש לבחור את הפרופיל שהוגדר ב  PDF Default 

Pdf Text ניתן להוסיף טקסט קבוע לקבצים החתומים 

Attachment Description  תיאור הקובץ הנחתם 

 
 (שמור) Saveלסיום לחץ על . 2
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 חיתום מסמכים .4

 :הבאים ניתן לבצע חיתום מסמכים באופנים

 חיתום על ידי ממשק המערכת .1

 חיתום על ידי בחירת המסמך לחתימה .2

 חיתום תיקיית מסמכים .5

 

 

 :שמותקןיש לוודא  PDFעל מנת לחתום מסמכי 

 

Reader  Adobe Acrobat – 9.4רסה ג  
     

 

 

 :יש לוודא שמותקן Excel ו    Wordעל מנת לחתום מסמכי

 

OFFICE 2007 ומעלה 
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 חיתום מסמכים על ידי ממשק המערכת .6.1

 :בצע את השלבים הבאים, לחיתום מסמכים בעזרת ממשק התוכנה

 (התקן החתימה) הכנס את הרכיב החכם למחשב .1

  Sign on PDF / Sign on Word/ Sign on Excel /Open Office  Sign onבתפריט הראשי  .2

 (Sign on PDF:  בדוגמא להלן נבחר: )יתקבל המסך הבא 

 

 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

Profile  (פרופיל) ( 3עמוד  ת פרופילוהגדרראה ) בחר את הפרופיל המתאים 

Enable preview ן ומיס אחרת )במסמך במקום הרצוי מה החתי מאפשר למקם את

 profile-מה שהוגדר בל ממוקמת בהתאם החתימה תיהיה

manager). 

Select files 

 (בחר קבצים)

ניתן לגרור מספר קבצים )בחר או גרור את הקובץ לחתימה 

 (לחתימה

Save files to  

 (מיקום שמירת קבצים)

 בחר את התיקייה בה יישמרו הקבצים החתומים

 

 יופיע מסך בקשת סיסמא, OK (חתום) signלחץ על  .6

 (אימות) verifyלחץ על ו הקלד סיסמה .3

 ויועבר לתיקייה שהוגדרה םייחתהקובץ  .4
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 במערכת ההפעלה  - Administratorכ  ComSignTrust הפעלת מערכת

Windows 7  אוVISTA בלבד בחר קבציםבעזרת  מאפשרת בחירת קבצים. 

 .גרירת קבצים אינה מתאפשרת עקב הגדרות אבטחה                  
 

 

 על ידי בחירת המסמך לחתימהחיתום  .6.2

 :בצע את השלבים הבאים, לחיתום מסמכים על ידי בחירת המסמך לחתימה
 

 בחר את הקובץ לחתימה .5

  :יתקבל המסך הבא, Signאפשרות ב לחץ לחיצה ימנית בעכבר ובחר .6

 

 בקשת סיסמאיתקבל מסך , אשרבחר את הפרופיל המתאים ולחץ על  .3

 הקלד סיסמא .4

 (ה בה נמצא הקובץ המקורייבתיקי) signedשמר עם סיומת יוי ייחתםהקובץ  .2

 

 

 

   (Signלחצן ימני ) בחירת המסמך לחתימה על ידי חיתום ניתן לבצע 

 ומעלה  Office 2222ת בגרס EXCEL ו   WORDאך ורק בקבצי 

 (אינם נתמכים Open Officeאו קבצי /ו doc, xlsקבצים בסיומת )           
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 ספריית מסמכיםחיתום  .6.5

 .קבצים הנמצאים בתיקייה שהוגדרהמאפשר חתימה אוטומטית של ה חיתום ספריית מסמכים

 :מצריך מספר הגדרותע חיתום ספריית מסמכים וציב

 (הקבצים לחתימה יילקחותיקייה ממנה )  Inputהגדרת תיקיית  .1

 (תיקייה בה יישמרו הקבצים החתומים) Outputהגדרת תיקיית  .2

 (Rule)הגדרת כלל  .5

 

 

 לא ניתן יהיה לערוך מידע או לשנות Input לאחר חתימת הקבצים שבתיקיית ה 

 
 ולכן מומלץ לשמור עותק של הקבצים בתיקייה נוספת, תוכן

 
 

 
 :על מנת לבצע חיתום ספריית מסמכים יש לבצע את השלבים הבאים

 במחשב Outputותיקיית  Inputהגדר תיקיית  .1

 :יתקבל המסך הבא, (חתום ספרייה)  Folder signingלשם הגדרת הכלל לחץ על  .2

 

 

 :יתקבל המסך הבא( ניהול כללים)  Manage Rulesלחץ על  .5
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 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

Rule Name (שם הכלל) יש להגדיר שם לכלל 

Input Folder   בחר את מיקום תיקיית הInput (קבצים לחתימה) 

Output Folder  בחר את מיקום תיקיית הOutput (קבצים חתומים) 

Type (סוג) יש לבחור את סוג הקבצים לחתימה 

 (PDF envelope/PDF/Excel/Word) 

Profile יש לבחור את הפרופיל באמצעותו תתבצע החתימה 

 

 להוספת הכלל (הוסף כלל/שמור) Save/Add New Ruleלחץ על  .6

 :יתקבל המסך הבא (אישור) OKלחץ על  .3
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או לחץ לחיצה כפולה על ( הפעל) Activate בחר את הכלל ולחץ על, תהליך החתימהחלת תלה .4

 .הכלל

 (אישור) OKולחץ על  הזן סיסמא: פתחיבמסך שי.   2

 

 

 (2-2סעיפים )יש ליצור כלל  (וכד WORD /EXCEL)בור כל סוג של קבצים ע

 
 חייבות להיות שונות   Output-ו ה  Input-תיקיות ה, בכל כלל

 

 

 

 בעת החתימה הקבצים העונים על הגדרת הכלל 
 

 Outputאל תיקיית ה  Inputמועברים מתיקיית ה 

 

 

 הפסקת תהליך חיתום ספריית מסמכים 6.5.1

  :םבמידה ומעוניינים לבצע הפסקה של תהליך חיתום ספריית הקבצי

 או לחץ לחיצה כפולה על הכלל (עצור) Deactivateסמן את הכלל ולחץ על 
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 או הערות /הוספת חתימה גרפית ו .5

 :לשם כך בצע את השלבים הבאים,   PDFאו הערות למסמך /ניתן להוסיף חתימה גרפית ו

 :יתקבל המסך הבא,  Scribble On PDFבתפריט המערכת בחר את האפשרות  .1

 

 :התייחס לשדות הבאים .2

 הסבר סטאטוס שדה

Pick (בחר) או ההערות/את צבע העט להוספת החתימה ובחר  רשות   

Save Files To (שמור קבצים ב) בחר את התיקייה בה יישמרו הקבצים חובה 

Select Files ( קבציםבחר) או ההערה/בחר קובץ או קבצים להוספת החתימה ו חובה 

 
 :תתקבל תצוגה מקדימה של המסמך הנבחר( חתום) Sign בחר את הקובץ הרצוי ולחץ על .5
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 תופיע על המסמך (Scribble)חלונית השרבוט  .6

 

 

 (הריבועים הירוקים)להקטין את החלונית על ידי גרירת ריבועי האחיזה /ניתן להגדיל 

 ניתן למקם את החלונית בכל מקום במסמך בעזרת העכבר

 

 

 :הבא (InkForm) יתקבל המסך, או הערות/החתימה הגרפית והוספת ל OKלחץ על  .3

 

 או לכתוב את ההערות למסמך בעזרת העכבר /ניתן ליצור את החתימה ו

 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

Clean (נקה) מחיקת השרבוט הגרפי 

OK אישור השרבוט הגרפי והוספתו למסמך 

Cancel (ביטול) סגירת המסך וביטול הפעולה 

Signing pad available  

 (משטח החתימה זמין)

 ( חיצוני PAD)חומרה של משטח חתימה לא זהותה  -

 (חיצוני PAD)זהותה חומרה של משטח חתימה  -
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 :יתקבל המסך, להוספת השרבוט על גבי המסמך OKלחץ על  .4

 

 (סגור) Closeלסיום לחץ על 

 

 !שים לב 

 , חותמת אותו אינהאפשרות הוספת שרבוט על המסמך 

 25בעמוד  Sign On Pdfלהוספת חתימה מאושרת יש לבצע את הפעולה 
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 שליחת מסמכים חתומים בדואר האלקטרוני .6

 ,ובאופן אוטומטי בבת אחת, ניתן לשלוח את המסמכים החתומים לנמענים השונים בדואר האלקטרוני

 :לשם כך יש

 :על ידי לבצע הגדרות ראשוניות וחד פעמיות של הדואר האלקטרוני .1

 מאפייני הדואר האלקטרוני 

 או

  שימוש בהגדרותMS Outlook 

 הנמעניםורשימת כתובות הדואר של ( ביטוי רגולרי)להגדיר כלל  .2

 הגדרה ראשונית של מאפייני הדואר .4.1

 :בצע את השלבים הבאים, על מנת לבצע הגדרה ראשונית של הדואר האלקטרוני

 :יתקבל מסך,  Email Accountsבתפריט הראשי  .1
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 , ת ידע טכניוהדואר האלקטרוני דורש תהגדרו
 

 לצורך הגדרות אלו Help Deskמומלץ להיעזר במנהל הרשת בארגון או 

 

 

 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר סטאטוס שדה

 חשבון הדואר שם הקלד  חובה (Name)שם 

  הגדרת הפרופיל שם תצוגה שיופיע ב

 הדואר היוצא שרתהקלד את שם  חובה Server SMTP))שרת 

 המיילים היוצאיםשרת הקלד את מספר הפורט של  חובה ((Portפורט 

 הדואר ממנה ישלחו המסמכיםהקלד את כתובת  חובה (eMail) מייל

שם משתמש 

(Username) 

 הקלד את שם המשתמש של כתובת הדואר  חובה

יש לציין את כתובת  Gmail , Hotmailבחשבונות מסוימים כגון )

 (המייל המלאה

 הקלד את סיסמת הדואר האלקטרוני חובה (Password)סיסמא 

 (הנושא שתופיע אצל הנמעניםשורת )הקלד את נושא הדואר  רשות (Subject)נושא 

 הקלד הודעה שתתקבל אצל הנמענים עם הקובץ החתום רשות (e-Mail Body)תוכן 

 ( Use)השתמש 

 SSLב 

 SSLבמידה והשרת מצריך שימוש ב  סמן  

   Gmailחשבון : לדוגמא

 ורשימת כתובות הנמענים (ביטוי רגולרי)כלל  יצירת ראה  (Select)בחר 

 56עמוד 

 

 (Add/Save e-Mail Account) ל"שמור חשבון דוא/הוסףלחץ על  .2

 (OK)אישור לחץ על לסיום  .5
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 MS Outlookהגדרת הדואר על ידי שימוש במאפייני ה  .4.2

 :בצע את השלבים הבאים, MS Outlookדואר אלקטרוני על ידי שימוש במאפייני ה  על מנת לבצע הגדרת

 :יתקבל מסך,  Email Accountsבתפריט הראשי  .1

 

 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר סטאטוס שדה

 הקלד שם חשבון הדואר  חובה (Name)שם 

 שם תצוגה שיופיע בהגדרת הפרופיל  

Use Outlook סמן  חובה   

 SMTP Server, Port, Username, Fromהגדרות ה )

Password לקחו באופן אוטומטי מ ייOutlook) 

 (שורת הנושא שתופיע אצל הנמענים)הקלד את נושא הדואר  רשות (Subject)נושא 

 הקלד הודעה שתתקבל אצל הנמענים עם הקובץ החתום רשות (e-Mail Body)תוכן 

   ורשימת כתובות הנמענים (ביטוי רגולרי)כלל  יצירתראה   (Select)בחר 

 56בעמוד 
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 ורשימת כתובות הנמענים (ביטוי רגולרי)כלל  יצירת .4.5

 איתור ושליחת המסמך הספציפי המותאם לנמען הספציפי תמאפשר( ביטוי רגולרי)כלל  יצירת

 

 

 מומלץ להיעזר בגורם מקצועי, מצריך ידע בנושא( ביטוי רגולרי)יצירת כלל 
 

 
 :בצע את השלבים הבאים( ביטוי רגולרי)ליצירת כלל 

 :יתקבל המסך הבא, (select)בחר   Email Accounts תפריט ראשי  .1
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 :הבאיםהתייחס לשדות 
 

 הסבר שדה

 (Rule Definition)הגדרות כלל 

  שם הנמעןהקלד  (Rule Name)שם הכלל 

 ביטוי רגולרי

 (Regular Expression) 

 (OK) אישור ( בחר) Chooseלחץ על 

 :תתקבל ברירת המחדל של הביטוי רגולרי

\.pdf(.*?) 

  35עמוד ראה הרחבה ב

 הקלד את שם הקובץ המדויק אותו רוצים לשלוח לנמען  (Value)ערך 

 הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המדויק של הנמען (e-Mail)דואר אלקטרוני 

 
 (Add/Save Rule) שמור כלל/הוסףלחץ על  .2

 (Email Account)ובמסך הקודם ( Mail Rules)במסך הנוכחי ( OK)אישור לסיום לחץ על  .5

 
 

 !שים לב 
 

 עבור כל נמען( Rule Definition)הגדרות כלל יש לחזור ולהגדיר שדות 

 

 
 

 הרחבה -( ביטוי רגולרי)יצירת כלל  .4.6

 מאפשרת איתור ושליחת המסמך הספציפי המותאם לנמען הספציפי( ביטוי רגולרי)כלל  יצירת

 pdf.\(?*.)  :הביטוי הרגולרי המופיע כברירת מחדל הוא

 pdf.223445: לדוגמא ,על פי אות או מספר pdfקובץ עם סיומת  איתורביטוי זה מאפשר 

 מכיוון שקובץ זה מכיל מאפיינים נוספים  לא ניתן יהיה לאתר pdf.223445-25את הקובץ 

 (סימן מינוס ולאחריו מספרים)

 .מתאים( ביטוי רגולרי)יש ליצור כלל  pdf.223445-25: קובץ זהשנוכל לאתר על מנת 

 , אחריו סימן מינוס ומספרים, מספר, pdfסיומת : קובץ זה מכיל את המאפיינים הבאים

  pdf.\+[0-9]-(?*.) :הביטוי הרגולרי המתאים לשם הקובץ הוא
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 עדכון רשימת נמענים .4.3

 :בצע את השלבים הבאים ובביטוי הרגולרי על מנת לבצע עדכון ברשימת הנמענים
 
 :יתקבל המסך הבא  Email Accounts תפריט ראשי . 1

 

 
 
 :יתקבל המסך הבא, (בחר) Select לחץ על  הרלוונטית סמן את שורת חשבון הדואר. 2
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5 .Rule Definition   בצע את השינויים הנדרשים 

 
 (שמור כלל/הוסף)   Add/Save Ruleלשמירה לחץ על . 6
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 סינון כללים  .4.4

 :בצע את השלבים הבאים, י שם או כתובת דואר"על מנת לבצע סינון של כללים עפ

 :התייחס לשדות הבאים Mail Rulesבמסך  .1

 

 הסבר שדה

Rules Filter (סינון כללים) 

Rule name filter   

 (סינון על פי שם כלל)

 הזן את שם הכלל שברצונך לסנן על פיו

Email Filter  

 (ל"סינון על פי דוא)

 את כתובת הדואר שברצונך לסנן על פיה הזן
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 שליחת המסמכים החתומים לנמענים .4.2

 , ת הנמעניםימעל מנת שהמערכת תבצע את שליחת המסמכים החתומים בהתאמה לרש

 :יש לבצע את השלבים הבאים

 :יתקבל מסך   Pdf Default (Profiles Manager) ניהול פרופילים בתפריט הראשי  .1
 

  
 

 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

 ובחר את חשבון הדואר המתאים סמן   Send By eMail))ל "שלח בדוא

 שמורלחץ על  (SAVE)שמור 

 

השלבים עבור כל סוג את יש לחזור ולבצע  Excelו  Wordבמידה ומתבצעות חתימות גם על מסמכי 

 של מסמך

 

 !שים לב 
 

 תשלח באופן אוטומטי את הקבצים לנמענים מערכתחתימת המסמכים הלאחר 
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 Sign Detachedבנפרד חיתום קבצים  .7

 יכולה להיותכאשר החתימה , מאפשרת חתימה על כל סוגי המסמכים (Sign Detached) חתימה בנפרד

 או כחלק מהמסמך המקורי בקובץ נפרד מהמסמך המקורי

 

 

 :(Sign Detached) חתימה בנפרד

 
 CODEוקבצי  XMLגם על קבצי  מאפשרת חתימה

 

 

יש צורך בהגדרה ראשונית וחד פעמית של   (Sign Detached) חתימה בנפרדב על מנת לחתום קבצים

 הפרופיל

 (Sign Detached)הגדרת פרופיל חתימה בנפרד  .2.1

 :השלבים הבאיםלהגדרת הפרופיל בצע את 

 :יתקבל המסך הבא (ניהול פרופילים)  profiles managerבתפריט הראשי  .1
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 :ובצע את ההגדרות להלן( Sign /Extract)בחר את הפרופיל המתאים  .2

 הגדרות פרופיל

Choose a certificate 

 (בחר תעודה)

 בחר את התעודה המתאימה

Sign or verify  

 (חתום או בדוק)

 , (חתום על הקבצים) Sign Filesב  יש לסמן 

 

File & Signature 

properties 

 (מאפייני קבצים וחתימה)

 :החתימה/מאפיין הקובץבחר את 

Attached :החתימה כחלק מהמסך המקורי 

Detached :החתימה בקובץ נפרד מהמסמך המקורי 

XML : חתימה על מסמכיXML  

Code : כגוןחתימה על קבצי קוד CAB, EXE, DLL ,MSI : 

 

 

 (Save) שמורבסיום הגדרת הפרופיל לחץ על  .5

 (Sign Detached)חיתום קבצים באמצעות חתימה בנפרד  .2.2

 :לחיתום הקבצים בצע את השלבים הבאים

 (התקן החתימה) הכנס את הרכיב החכם למחשב .1

 :יתקבל המסך (Sign Detached) חתימה בנפרד בתפריט הראשי  .2
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 :לשדות הבאיםהתייחס 
 

 הסבר שדה

Profile  (פרופיל)  בחר את הפרופיל המתאים 

 Extractבחר בפרופיל  Detached  Extractלחילוץ קובץ החתום ב 

Select files 

 (בחר קבצים)

 (ניתן לגרור מספר קבצים לחתימה)בחר או גרור את הקובץ לחתימה 

Save files to  

 (מיקום שמירת קבצים)

 התיקייה בה יישמרו הקבצים החתומיםבחר את 

 
 יופיע מסך בקשת סיסמא הקלד סיסמה, (חתום) signלחץ על . 5

  יועבר לתיקייה שהוגדרהקובץ החתימה בלבד , המקורי יישאר בתיקיית המקורהקובץ . 6

 Codeחיתום קבצי  .2.5

 CAB, EXE, DLL ,MSI: מאפשר חתימה על הקבצים הבאים  Codeחיתום קבצי

 :בצע את השלבים הבאיםלעל מנת לחתום על קבצי קוד יש 

 :יתקבל המסך הבא  Detached  Sign(ניהול פרופילים)  Profiles Managerבתפריט הראשי  .1
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 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

 הגדרות פרופיל

Profile Name הקלד את שם הפרופיל 

Choose a certificate 

 (בחר תעודה)

 התעודה המתאימהבחר את 

Sign or verify  

 (חתום או בדוק)

 (חתום על הקבצים) Sign Filesב  יש לסמן 

Signature position 

 (מיקום החתימה)

 :בחר את מיקום החתימה

Code : כגוןחתימה על קבצי קוד CAB, EXE, DLL ,MSI : 

 

 

 יש צורך בתעודה ייחודית CODEעל קבצי על מנת לבצע חתימה 

 
 

 

 (שמור) Saveלסיום לחץ על  .2

   25עמוד  ראה חיתום מסמכים על ידי ממשק המערכתל .5
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 חיתום קבצים ממחשב מרוחק .8

 ממחשב מרוחק המערכת מאפשרת חיתום קבצים

 הסבר מושג

 ComSignTrust Desktopהמחשב עליו מותקנת מערכת  מחשב ראשי

 Desktop Clientהמחשב עליו מותקנת תיקיית  מחשב מרוחק

 

 :רוחק יתאפשר לאחר ביצוע הפעולות הבאותמחשב מחיתום קבצים מ 

 (XPבמידה ומערכת ההפעלה אינה ) Administratorהפעלת המערכת כ  .1

 התקנת רישיון  .2

 למחשב המרוחק בו תתבצע החתימה Desktop Clientהעתקת תיקיית  .5

 עדכון הגדרות מערכת .6

 מרחוק חיתום מסמכים .3

 

 

 אך ורק באותה רשת ארגוניתחיתום קבצים ממחשב מרוחק אפשרית אפשרות 
 

 

 

 Administratorהפעלת המערכת כ  .8.1

 :יש להיכנס למערכת על ידי XPבמערכת הפעלה שאינה 

 

 לחיצה ימנית על צלמית המערכת  .1
 

 בחר את האפשרות  .2
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 התקנת רישיון .8.2

 :בצע את השלבים הבאים, טעינת הרישיון למערכתלשם ביצוע 

 :יתקבל מסך הפעל את המערכת ולחץ על . 1

 

 (license.txt)וטען למערכת את קובץ הרישיון , (ייבא קובץ) Import from fileלחץ על .    2

 (רישיון הפעלת) Apply new licenseלחץ על  5

 (פעיל) Activated ודא שסטאטוס הרישיון השתנה ל 6
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 Desktop Client  העתקת תיקיית .8.5

 :בצע את השלבים הבאים, מחשב מרוחקל Desktop Clientלהעתיק את תיקיית על מנת 

 :הנמצאת בנתיב Desktop Clientכנס לתיקיית  .1

ComsignTrustDesktop\Program Files\C: 

 :יתקבל המסך הבא

 

 למחשב בו תתבצע החתימה Desktop Clientהעתק את תיקיית  .2

 עדכון הגדרות מערכת .8.6

 :בצע את ההגדרות הבאות הכנותהבמחשב הראשי בו מותקנת 

 

 :יתקבל המסך הבא  Web Services(Profiles Manager) ניהול פרופילים תפריט ראשי  .1

  

  

file:///C:/Program%20Files/ComsignTrustDesktop
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 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

Enable web service 

 (הפעל שירות רשת)

 באפשרות זו סמן 

Http Port  ומעלה  8221ציין פורט שמספרו מתחיל מ 

IP Address  הקלד את כתובת הIP של המחשב  

 

 (יישם) Applyלסיום לחץ על  .2

 השאר את התוכנה מופעלת וכנס למחשב המרוחק .5

 :יפתח המסך הבא Desktop Clientהתקן והפעל את תוכנת  : במחשב המרוחק .6

 

 :התייחס לשדות הבאים

 הסבר שדה

 Basicלשונית 

IP Address or host name  הקלד את כתובת הIP  המחשב בו מותקנת של

 המערכת

Port  שבו מותקנת ציין את מספר הפורט כפי שמופיע במחשב

 המערכת
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 חיתום מסמכים מרחוק .8.3

 :במחשב המרוחק

 
   Remote client:מסךיתקבל  Desktop Client  תוכנתהפעל את  .1

 :יתקבל המסך הבא  Profiles Viewעבור ללשונית 

   

 
 

 ובחר את סוג הקובץ לחתימה Refreshלחץ על  .2
 

 הפרופילים הרלוונטייםיתקבלו שמות  .5
 

  :יתקבל המסך הבא, Basicעבור ללשונית  .6
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 :התייחס לשדות הבאים .3

 

 הסבר שדה

 Basicלשונית 

Choose a file בחר את הקובץ המיועד לחתימה 

Select target folder בחר את המיקום בו יישמר הקובץ החתום 

Password הזן את הסיסמה של רכיב החתימה 

profile  לחץ עלRefresh ובחר את הפרופיל המתאים 

 
 Signלחיתום המסמך לחץ על  .4

 הקובץ נחתם בהצלחה: תתקבל הודעה .2
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 אימות חתימה .9

   .מסמך חתום מכיל אינדיקציה לחתימה ואת פרטי החתימה
 

 :על מנת לוודא את זהות החותם בצע את השלבים הבאים
 

 PDFימות חתימה בקובץ א .3.1

 פתח את המסמך החתום .1

  או על   Signature Panel  לחץ על .2

 

 Wordאימות חתימה בקובץ  .3.2

 פתח מסמך חתום .1

  בתחתית המסך או על  לחץ על .2
 
 

 Excelאימות חתימה בקובץ  .3.5

 פתח מסמך חתום .1

 Signature בלשונית  או עלבתחתית המסך  לחץ על  .2

 Open Office -באימות חתימה  .3.6

 פתח מסמך חתום .1

 בתחתית המסך לחץ על  .2

 PDF Envelopeאימות חתימה בקובץ  .3.3

 פתח את המסמך החתום  .1

 יוצג הקובץ המקורי שאינו מכיל חתימה, Attachments לחץ על .2
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 על מנת לוודא את זהות החותם או על    Signature Panelלחץ על .3

 

 קבצי קוד אחרים ו  DLL,EXEקבצי 

 
 עקב הגדרות אבטחת מידע PDFלא ניתן לפתוח מתוך מסמך ה 

 

 XMLאימות חתימה בקובץ  .3.4

 <x509Certificate> שבשורת String העתק את ה .1

 לקובץ טקסט Stringהדבק את ה  .2

 cer.שמור את קובץ הטקסט בסיומת   .5

 Attachedאימות חתימה בקובץ  .3.2

 לחץ לחיצה כפולה על המסמך החתום .1

 :יתקבל המסך הבא .2

 

 :לבצע את הפעולות הבאות יש המקורי קובץלצפות בעל מנת 
 
 (62ראה עמוד ) Detached   Extractהגדרות פרופיל .  1

 
 :יתקבל המסך (Sign Detached) חתימה בנפרד ראשי ריט תפ. 2
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 :התייחס לשדות הבאים
 

 הסבר שדה

Profile  (פרופיל)  בפרופיל בחר Extract 

Select files 

 (בחר קבצים)

  . (p7bבסיומת )החתום בחר הקובץ 

Save files to  

 (מיקום שמירת קבצים)

 יישמר הקובץבחר את התיקייה בה 

 
 ( אחזר)  Extractלחץ על .  5

 
 יישמר בתיקייה שהוגדרה  ,בלבד ללא החתימה קובץ המקורי.  6
 

 Attached ,,Detached Xml ,PDF  באימות חתימה  .3.8

 בנפרדחתימה לכל קובץ מאימות  אימות חתימה זה נוח וקל יותר לשימוש

 

 :הנמצא בקישור ComsignTrustValidator.exe :על ידי קובץ בדיקת החתימה תתבצע 

    Validators\ComsignTrustDesktop\Program Files \C:     

 :לאימות החתימה בצע את השלבים הבאים

 

file:///C:/Program%20Files%20/ComsignTrustDesktop/Validators
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  :יתקבל המסך הבא ComsignTrustValidator.exeלחץ על הקובץ . 1

 

 :ללשוניות הבאותהתייחס 

 Detached Signature לשונית 

 הסבר שדה

Signature 
 ובחר את קובץ החתימה לחץ על  -

File 
 ובחר את הקובץ המקורי לחץ על   -

Show Certificate פרטי התעודהמאפשר צפייה ב 

  למקם את הקובץ המקורי ואת החתימה בתיקייה אחתרצוי : הערה

 Attached Signatureלשונית  

Signature 
 ובחר את קובץ החתימה לחץ על  -

Save Content על מנת לראות את הקובץ המקורי לחץ על 

Show Certificate לחץ על מנת לראות את פרטי התעודה 

 Xmlלשונית 

Signed XML 
 ובחר את הקובץ המקורי לחץ על  

 PDFלשונית 

PDF 
 ובחר את הקובץ המקורי לחץ על  

 Validateלחץ על . 6

 פתח מסך ותתקבל הודעה על תקינות החתימהיי. 3
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 Codeאימות חתימה בקובץ  .3.3

 מאפיינים Code לחץ לחיצה ימנית על קובץ ה  .1

 , (Digital Signatures) דיגיטליות חתימותבחר בלשונית . 2

 :יתקבל חלון עם פרטי האימות
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 (Log - יומן)דוחות מערכת  .14

 : היומן מאפשר צפייה בדוחות הבאים

 
 (תאריך החתימה וכד, אילו קבצים נחתמו) צפייה בפרטי הקבצים החתומים : חתימותדוח  .1

 צפייה בכל שלבי החתימה: ביקורתדוח  .2

 סטאטוס שליחת קבצים חתומים לנמענים: דואר אלקטרונידוח  .5

 : בכל הדוחות ניתן לבצע את הפעולות הבאות

 הסבר שדה

Clear מחיקת כל שדות הדוח , 

 לאחר ביצוע מחיקה אין אפשרות לבצע שיחזור

Export to file ייצוא הדוח לקובץ אקסל 

Save and Close שומר את הגדרת מספר השורות שיופיעו בדוח 

 ומציג את התפריט הראשי Logסוגר את מסך ה 

Refresh ביצוע רענון נתונים 

Max rows  קביעת מספר השורות שיופיעו בדוח 

 יומן חתימות .12.1

 :שימושים עיקריים בדוח זה הם
 

 מעקב אחר קבצים חתומים .1

 צפייה בשגיאות שמנעו את חתימת הקובץ .2

 

 :יתקבל המסך הבא (לוג)  Log תפריט ראשי
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: התייחס לשדות הבאים  
 

 הסבר שדה

 Sign Logלשונית 

Date  תאריך ושעת החתימה של הקובץ 

File name  שם הקובץ 

CertSubject שם בעל התעודה 

Profile הפרופיל שם 

Error (1)     במידה ומתרחשת שגיאה בתהליך החתימה תופיע אינדיקציה 

Process Time  משך הזמן בו בוצע תהליך החתימה 

 

 יומן ביקורת .12.2

 יומן ביקורת משמש למעקב אחר תהליך החתימה

 

 הסבר שדה

 Auditלשונית 

Date  תאריך ושעת החתימה של הקובץ 

Operation   קטגוריות חתימה 

Description תיאור שלבי החתימה בהתאם לקטגוריות החתימה 

 יומן דואר אלקטרוני .12.5

 :עיקריים בדוח זה הםשימושים 
 
 מעקב אחר שליחת המסמכים החתומים בדואר האלקטרוני .1

 צפייה בשגיאות שבגינם לא נשלחו המסמכים .2

 

 הסבר שדה

 Emails Logלשונית 

File name שם הקובץ שנשלח 
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 הסבר שדה

Recipient כתובת הדואר האלקטרוני אליה נשלח הקובץ 

Sender כתובת הדואר האלקטרוני של השולח 

Time of operation תאריך ושעת ביצוע פעולת השליחה 

Result  (שגיאה -2 תקין  – 1)תוצאת השליחה 

Error תיאור סיבת השגיאה 
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 יציאה מהמערכת .11

 מתוך התפריט הראשי ומשורת המשימות, יציאה מהמערכת מתאפשרת בשתי דרכים

 הסבר סטאטוס

 בהמתנהמערכת 

המערכת בפעולה )

אך אינה נראית על 

 (גבי המסך

 לחץ על   תפריט ראשי

 , המערכת ממתינה בשורת המשימות  שורת המשימות

 על מנת להפעילה יש ללחוץ לחיצה כפולה על אייקון המערכת

 

 

 סגירת המערכת

 לחץ על   תפריט ראשי

 , המערכת ממתינה בשורת המשימות  שורת המשימות

 Exit המערכת  קליק ימני על אייקוןעל מנת לבצע סגירה יש ללחוץ 
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 או עבור משתמש חדש/ו התקנת המערכת בעמדה אחרת .12

 :בצעו את השלבים הבאים, על מנת להתקין את המערכת בעמדה אחרת

 (3עמוד ) דרישות מערכתיש לוודא שהעמדה הנוספת עומדת ב .1

  ,ומעלה 1.5.23רסת המערכת הינה שג יש לוודא: בתפריט הראשי: בעמדה הקיימת

 

 http://comsigntrust.com/?page_id=149 :במידת הצורך בצעו עדכון בקישור הבא

 

 

http://comsigntrust.com/?page_id=149
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 :יתקבל המסך על יש ללחוץ 

 

 : מסך זה בדואר האלקטרוני אל ולשלוח Print Screen))צילום מסך  יש לבצע .2

support@comsign.co.il 

 6שלוחה  25-4665422: קשר טלפוני עם מוקד התמיכה ב יש ליצור .5

 :יש לעדכן את המוקדן מה הפעולה הנדרשת, בעת הגעת הקובץ למוקד התמיכה .6

  התקנת המערכת בעמדה אחרת 

 או

  התקנת המערכת באותה עמדה עבור משתמש חדש 

 

 

 

mailto:support@comsign.co.il
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 התקנת המערכת בעמדה אחרת .12.1

 :והמשך לפי השלבים הבאים 33בעמוד  1-5הסעיפים תקנת המערכת בעמדה אחרת בצע את הל

 יתקבל מספר אותו יש למסור למוקדן, Deactivationעל  לחץ .1

 

 :לבצע יתבצע אימות המספר ולאחריו ניתן יהיה .3

 התקנת המערכת בעמדה אחרת 

  (45ההנחיות בעמוד פעל על פי לשם כך )שמירת ההגדרות הקיימות במערכת 

 

 ! שימו לב 
 

 :לשמור את ההגדרות הקיימות במערכת םבמידה ומעונייני
  

  אין לבצע הסרה של המערכת 
 

  63בעמוד  ההגדרות הקיימות במערכתשמירת יש לפעול על פי סעיף 
 

 

 :בעמדה אחרת לאחר התקנת המערכת

 יש לבצע את תהליך  .4

2.  

 (11עמוד ) הגדרת רישיון .8

הגדרות את תהליך בצע יש ל, (מות במערכתללא שמירת ההגדרות הקיי) להגדרה מחדש  .3

  (8עמוד ) ראשוניות
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 באותה עמדה עבור משתמש חדשהתקנת המערכת  .12.2

 :את הפעולות הבאות לשם התקנת המערכת באותה עמדה עבור משתמש חדש בצע

 :יתקבל המסך בתפריט הראשי לחץ על . 1

 

 וייבא את הרישיון שברשותך( ייבא קובץ)  Import from fileלחץ על  .2

 המשך על פי ההנחיות  .5

6.  

 (ואילך 8סעיף ) 11בעמוד  רישיון הגדרת .3

 

 

 במידה וקובץ הרישיון אינו ברשותך צור קשר עם התמיכה הטכנית
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 ההגדרות הקיימות במערכתשמירת  .12.5

 ומעלה 1.5.23רסת המערכת הינה שג יש לוודא: בתפריט הראשי .1

 

 1.5.23ביצוע הפעולה בגרסאות אחרות מגרסה 
 

 יכול לגרום נזק למערכת ולהגדרות השמורות בה
 

 

 יש לוודא שהמערכת אינה מופעלת בעמדה הקיימת ובעמדה החדשה .2

 

 בעמדה הקיימת

 (מומלץ להיעזר באנשי מחשוב)במחשב קבצים ותיקיות מוסתרות יש לוודא שניתן לראות  .5

 :יש להיכנס לנתיב הבא .6

Windows 7  

ComsignTrustDesktop\Roaming\AppData\user Current\Users\c: 

Windows Xp 

AppData\Current User\Documents and settings\C: 

 ComsingTrustDesktop   config.xmlבחר בתיקיית  .3

 

 חדשההבעמדה 

 הפעל וסגור את התוכנה לפחות פעם אחת .4

 :אל  config.xmlהעתק את הקובץ   .2

Windows 7  

ComsignTrustDesktop\Roaming\AppData\user Current\Users\c: 

Windows Xp 

AppData\Current User\settingsDocuments and \C: 

 33עמוד ( התקנת המערכת בעמדה אחרתב)  5-3פתח את תוכנת החיתום ובצע את הסעיפים  .8

 יש לוודא שההגדרות הועברו ונשמרו בעמדה החדשה .3

 

  

file:///c:/Users/Current%20user/AppData/Roaming/ComsignTrustDesktop
file:///C:/Documents%20and%20settings/Current%20User/AppData
file:///c:/Users/Current%20user/AppData/Roaming/ComsignTrustDesktop
file:///C:/Documents%20and%20settings/Current%20User/AppData
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 הסרת המערכת .13

 :התייחס לשדות הבאים, על מנת לבצע הסרה של המערכת

 

 נתיב הסרה מערכת הפעלה

Windows xp Add /Remove Programs ComsingTrustDesktop  Uninstall 

 

Windows 7 Programs and Features  ComsingTrustDesktop Uninstall/change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


