Instalacja kluczy cyfrowych w przeglądarce FIREFOX na przykładzie Windows 10.
Instalacja jest dwuetapowa, w pierwszym etapie instalujemy sterowniki w systemie Windows 10, a następnie
dodajemy rozszerzenie do przeglądarki Firefox.

I.

Instalacja sterowników w systemie
1. Należy kliknąć pierwszą zakładkę
w głównym oknie instalatora
Saba Security Plugin. W zależności od wersji przeglądarki Mozilla Firefox wybrać odpowiednią wersję
instalatora:
a)
- dla wersji 32-bit
b) Zainstaluj - Firefox x64 - dla wersji 64-bit

2. Po kliknięciu klawisza Zainstaluj pojawi się okno pobierania sterownika. Należy kliknąć klawisz
.

3. Następnie należy kliknąć na instalator saba-security-plugin-1.0.17-32.exe na liście pobranych plików
(górne menu przeglądarki Firefox).

4. W celu zakończenia procesu instalacji sterownika należy kliknąć klawisz

II. Dodawanie rozszerzenia do przeglądarki

1. W oknie instalatora Saba Security Plugin należy kliknąć zakładkę
.

2. Następnie w celu dodania rozszerzenia klikamy klawisz

.

.

3. Należy wyrazić zgodę na dodanie rozszerzenia klikając klawisz

.

4. W kolejnym etapie rozszerzenie zostanie pobrane. W celu zainstalowania rozszerzenia w przeglądarce
Firefox należy kliknąć klawisz

.

5. W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy wykonać restart przeglądarki klikając klawisz
.

6. Po poprawnym zainstalowaniu rozszerzenia należy powrócić do ekranu logowania do bankowości
elektronicznej klikając klawisz

.

Uwaga I
Jeżeli po ponownym uruchomieniu przeglądarki w górnej części strony wyświetli się komunikat, o konieczności
pobrania dodatkowych sterowników. Proszę wybrać Pobierz Sterownik Saba...

Po kliknięciu w przeglądarce uruchomi się strona z, której należy pobrać pakiet Saba Security. Po
zainstalowaniu Saba Security Plugin, konieczne będzie zamknięcie i uruchomienie przeglądarki.

Uwaga II
Nie należy instalować sterowników kluczy elektronicznych w wersji 32 i 64-bit w jednym systemie operacyjnym.
W celu zmiany wersji sterownika (np. z 32 na 64-bity) należy odinstalować poprzedni sterownik, a następnie
dodać nowy zgodnie z instrukcją opisaną w pkt I (Instalacja sterowników w systemie). W celu odinstalowania
sterownika należy:

1. Przejść do panelu sterownia systemu Windows: menu Start -> wpisać w pasku wyszukiwania
systemu Windows zdanie: panel sterowania:

2. W oknie głównym Panelu sterownia wybrać opcję: Programy i funkcję.

3. Na liście zainstalowanych aplikacji należy odszukać Saba Security Plugin 1.0.17, zaznaczyć go,
kliknąć prawym klawiszem myszy oraz wybrać opcję Odinstaluj:

4. W celu zakończenia procesu usuwania sterownika należy kliknąć klawisz
dezinstalatora.

Uwaga III

w oknie

W celu zapewnienia prawidłowego działania kluczy elektronicznych w przeglądarce Firefox rozszerzenie Saba
Security Plugin należy pozostawić na ustawieniach domyślnych. W celu sprawdzenia lub zmiany ustawień Saba
Security Plugin należy:

1. Przejść do głównego menu programu Mozilla Firefox oraz kliknąć klawisz Dodatki

2. W zakładce
Rozszerzenia
powinna być zaznaczona opcja Ustawienia domyślne.

