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Rekomendacje
techniczne
kwalifikowanego

systemu

SODiR

dla

podpisu

Aplikacja SODiR Online w celu składania podpisu kwalifikowanego rekomenduje używanie:
Aktywnego składnika Java (JRE) w wersji 8.121,
oraz jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
 Mozilla Firefox w wersji 51,
 Internet Explorer w wersji 11.
UWAGA!
Przeglądarka Microsoft Edge nie wspiera technologii Java Applet, co uniemożliwia składanie podpisu
kwalifikowanego.
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie https://www.microsoft.com/enus/WindowsForBusiness/End-of-IE-support Microsoft od dnia 12 stycznia 2016 roku przestał
wspierać przeglądarki z serii Internet Explorer w wersjach niższych niż 11, w związku z czym zalecamy
korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w wersji 11.
Uwaga! Według zapowiedzi producenta, używanie podpisu kwalifikowanego nie będzie możliwe
dla przeglądarek Firefox w wersji 52 i wyższych.
W przypadku, gdy przeglądarka internetowa jest w wersji niższej niż rekomendowana, System
wyświetli komunikat:

Taki sam komunikat zostanie wyświetlony również, gdy użytkownik zignoruje potrzebę aktualizacji
oprogramowania przeglądarki i będzie próbował wykonać operację rejestrowania certyfikatu
kwalifikowanego, załadowania szczegółów certyfikatu kwalifikowanego lub składania podpisu
kwalifikowanego.
W przypadku problemów z uruchomieniem aktywnego składnika Java, System podczas składania
podpisu kwalifikowanego wyświetli komunikat:
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Patrz - Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu BŁĄD ŁADOWANIA
AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD
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Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym
Uwaga! W celu zwiększenia bezpieczeństwa, System SODiR umożliwia autoryzowanie dokumentów
podczas ich zapisywania i wysyłania za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednak do prawidłowej
pracy z dokumentami, niezbędne jest wygenerowanie oraz wczytanie certyfikatu PFRON przed
rozpoczęciem edycji formularzy.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją generowania oraz używania certyfikatu PFRON. Brak
wczytanego certyfikatu PFRON podczas pracy w Systemie może skutkować skierowaniem
dokumentów do korekty.
Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego
Aby zarejestrować certyfikat kwalifikowany beneficjenta, należy w module Administracja wybrać w
podmenu Administracja pozycję Nowy certyfikat kwalifikowany.
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Jeżeli podczas przejścia do ekranu Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego pokaże się komunikat „Do
you want to run application?” należy zezwolić na uruchomienie appletu Java w przeglądrce
wciskając przycisk „Run”. Zaznaczenie pola wyboru „Do not show this again for apps from the
location and the publisher above” spowoduje zapamiętanie decyzji i nie wyświetlanie powyższego
komunikatu w przyszłości.

Następnie należy wcisnąć przycisk „Wybierz certyfikat” i zaznaczyć pole wyboru przy odpowiednim
certyfikacie

Po ponownym wciśnięciu przycisku „Wybierz certyfikat” pozycje w polu szczegóły certyfikatu
kwalifikowanego zostaną uzupełnione danymi.
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Po sprawdzeniu danych certyfiktu należy kliknąć „Wyślij do PFRON”. Użytkownik o prawidłowym
przebiegu rejestracji certyfikatu kwalifikowanego zostanie poinformowany następującym
komunikatem:

Aby móc podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym w aplikacji SODiR, uzytkownik po
poprawnym zarejestrowaniu certyfikatu musi wylogować i zalogować się ponownie.
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Lista certyfikatów kwalifikowanych
W module Administracja w pozycji Lista certyfikatów kwalifikowanych znajdują się szczegóły
zarejestrowanych certyfikatów kwalifikowanych.

Beneficjent ma możliwość podejrzenia szczegółów certyfikatu kwalifikowanego oraz jego usunięcia.

Podpisywanie i wysyłanie dokumentów podpisem kwalifikowanym (podpisywanie
właściwe)

Aby podpisać dokument podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wcisnąć
przycisk „Podpisz podpisem kwalifikowanym”

Aby wysłać dokument z podpisem kwalifikowanym, należy po poprawnym wypełnieniu wcisnąć
przycisk „Wyślij z podpisem kwalifikowanym”

Jeżeli podczas podpisywania/ wysyłania dokumentu z podpisem kwalifikowanym pokaże się
komunikat „Do you want to run application?” należy zezwolić na uruchomienie appletu Java w
przeglądrce wciskając przycisk „Run”. Zaznaczenie pola wyboru „Do not show this again for apps
from the location and the publisher above” spowoduje zapamiętanie decyzji i nie wyświetlanie
powyższego komunikatu w przyszłości.
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Aby autoryzować dokument podpisem kwalifikowanym należy wcisnąć przycisk "Rozpocznij proces
podpisu kwalifikowanego".

Jeżeli podczas podpisywania/ wysyłania dokumentu z podpisem kwalifikowanym pokaże się
komunikat „Security Warning” należy zezwolić na uruchomienie appletu Java w przeglądrce
wciskając przycisk „Allow”. Zaznaczenie pola wyboru „Do not show this again for this app and
website” spowoduje zapamiętanie decyzji i nie wyświetlanie powyższego komunikatu w przyszłości.

Po wykonaniu powyższych czynności zostanie uruchomiony applet podpisu kwalifikowanego.
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Aby podpisać / wysłać dokument z podpisem kwalifikowanym należy wcisnąć przycisk „Podpisz”.

Następnie wprowadzić kod PIN do klucza i kliknąć przycisk „Akceptuj”.
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Po prawidłowym podpisaniu/wysłaniu dokumentu z podpisem kwalifikowanym pozycja Status
podpisywania zmieni swoją wartość na Podpis złożony prawidłowo. Nastepnie należy kliknąć przycisk
„Zakończ”. Applet wyświetli podsumowanie zadań:
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Następnie, po kliknięciu przycisku „OK” System SODiR wyświetli komunikat:

Gdzie można znaleźć aktualne rekomendacje techniczne dla aplikacji
SODiR?
Aby odnaleźć aktualne informacje dotyczące rekomendacji technicznych dla aplikacji SODiR należy:
1. Po zalogowaniu na stronę http://www.sod.pfron.org.pl wybrać z menu głównego moduł
Informacje, a następnie z menu bocznego Informacje podstawowe.
2. W sekcji Wymagania techniczne znajdują się informacje na temat wspieranych wersji
przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz wersji Java.

Informacje techniczne zostały również zamieszone na witrynie Funduszu pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/pytania-i-odpowiedzi/pytania-i-odpowiedziz1/1998,dok.html
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Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu BŁĄD
ŁADOWANIA AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD
Jeśli podczas próby zalogowania do systemu SODiR pojawił się komunikat BŁĄD ŁADOWANIA
AKTYWNEGO SKŁADNIKA SOD należy:
1. Sprawdzić czy w lewym górnym rogu pojawia się czerwona ikonka informująca, że Java nie
jest aktywna -> aby ją aktywować należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w
rozdziale Jak aktywować wtyczkę Java?.
2. Sprawdzić poziom bezpieczeństwa ustawiony w Java Control Panel -> aby ustawić domyślny
poziom bezpieczeństwa (Very high dla Java 1.8) należy postępować zgodnie ze wskazówkami
opisanymi w rozdziale Zalecane ustawienia w Java Control Panel.
3. Sprawdzić wersję Java (rozdział Jak sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowana Java?).
Jeśli zainstalowana jest wersja Javy inna niż podana w rozdziale Wymagania techniczne
systemu SODiR dla podpisu kwalifikowanego zalecane jest odinstalowanie Javy (opis w
rozdziale Jak odinstalować oprogramowanie Java?. Następnie należy zainstalować Javę w
wersji podanej w w/w rozdziale (opis w rozdziale Jak zainstalować oprogramowanie Java?).
4. Przywrócić wszystkie komunikaty wymagające potwierdzenia przy uruchamianiu apletów na
stronie www.sod.pfron.org.pl. Szczegóły w rozdziale Przywrócenie wszystkich komunikatów
wymagających zgody użytkownika na uruchomienie apletu.

Zalecane ustawienia w Java Control Panel
Aby sprawdzić czy ustawienia oprogramowania Java są zgodne z zalecanymi należy z menu
dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.

W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:
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W oknie Java Control Panel należy wybrać zakładkę Advanced i sprawdzić czy zaznaczone opcje są
zgodne z przedstawionymi na poniższym obrazku:
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Jak sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowana Java?
W tym celu należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.

Sprawdzić czy w oknie Panel sterowania jest widoczna ikona programu Java. Jeśli tak, należy kliknąć
tę ikonę, aby przejść do okna Java Control Panel.
Jeśli ikona Javy nie jest widoczna w Panelu sterowania należy przejść do rozdziału Jak zainstalować
oprogramowanie Java.

Kliknięcie ikony Java w Panelu sterowania spowoduje otwarcie okna Java Control Panel,
w którym należy wybrać zakładkę Java i przycisk View.
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Kliknięcie przycisku View spowoduje otwarcie okna Java Runtime Environment Settings, w którym
zostaną wyświetlone informacje o wersji Javy zainstalowanej na komputerze.

Następnie należy sprawdzić czy w przeglądarce jest włączona obsługa technologii Java
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Jak sprawdzić czy w przeglądarce jest włączona obsługa technologii Java?
Internet Explorer

Aby sprawdzić czy obsługa technologii Java jest włączona w przeglądarce Internet Explorer należy
z menu Narzędzia wybrać pozycję Opcje internetowe.

W oknie Opcje internetowe należy wybrać zakładkę Zabezpieczenia, a następnie nacisnąć przycisk
Poziom niestandardowy.
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Następnie należy przewinąć w dół do pozycji Wykonywanie skryptów apletów języka Java. Upewnić
się, że jest wybrana opcja Włącz i nacisnąć przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Następnie należy z menu Narzędzia wybrać opcję Zarządzaj dodatkami.

W oknie Zarządzaj dodatkami, należy przewinąć w dół do sekcji Oracle America, Inc. Następnie
kliknąć wiersz Java (tm) Plug-In, aby go zaznaczyć oraz nacisnąć przycisk Włącz (jeśli nazwą przycisku
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jest Wyłącz, to obsługa technologii Java jest już włączona). W ten sam sposób należy sprawdzić Java
(tm) Plug-In 2.

W dalszej kolejności należy sprawdzić czy w pasku adresu aplikacji SODiR jest widoczna niebieska
ikona. Jeśli tak, należy kliknąć tę ikonkę, a następnie nacisnąć przycisk Wyłącz filtrowanie ActiveX.

Aby wyłączyć funkcję Filtrowanie ActiveX na stałe, należy z menu wybrać zakładkę Bezpieczeństwo,
a następnie usunąć zaznaczenie przy wierszu Filtrowanie ActiveX.
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Mozilla Firefox

Aby sprawdzić czy obsługa technologii Java jest włączona w przeglądarce Mozilla Firefox należy
uruchomić przeglądarkę Mozilla Firefox lub zrestartować ją, jeśli jest już uruchomiona. Następnie
należy wybrać z menu zakładkę Narzędzia i kliknąć opcję Dodatki. Zostanie otwarta karta menedżera
dodatków.

W karcie menedżera dodatków wybrać opcję Wtyczki. Następnie kliknąć na wtyczce Java (TM)
Platform, aby ją zaznaczyć oraz wybrać z listy pozycję Zawsze aktywuj.

Pełna instrukcja dostępna na stronie internetowej firmy Oracle pod adresem:
https://www.java.com/pl/download/help/enable_browser.xml
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Po włączeniu obsługi technologii Java w przeglądarce należy wyczyścić cache przeglądarki i Javy.

Jak wyczyścić cache przeglądarki?
Internet Explorer

Aby wyczyścić cache przeglądarki Interner Explorer należy z menu głównego wybrać zakładkę
Narzędzia, a następnie Opcje internetowe.

W panelu Opcje internetowe należy wybrać zakładkę Ogólne, a w sekcji Historia przeglądania kliknąć
przycisk Usuń… .
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W oknie Usuwanie historii przeglądania należy zaznaczyć dwie opcje: Tymczasowe pliki internetowe
i Pliki cookie. Następnie kliknąć przycisk Usuń i potwierdzić operację przyciskiem OK.

Po wyczyszczeniu cache należy wyłączyć całkowicie przeglądarkę i uruchomić ponownie.
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Mozilla Firefox

Aby wyczyścić cache przeglądarki Mozilla Firefox należy z menu głównego należy wybrać zakładkę
Narzędzia, a następnie Opcje.

W oknie Opcje należy wybrać zakładkę Sieć, a następnie w sekcji Treści w pamięci podręcznej kliknąć
przycisk Wyczyść teraz i potwierdzić operację przyciskiem OK.

Po wyczyszczeniu cache należy wyłączyć całkowicie przeglądarkę i uruchomić ponownie.
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Jak wyczyścić cache Java?
Aby wyczyścić cache Java należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel
sterowania.

W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:

W oknie Java Control Panel należy wybrać zakładkę General i w sekcji Temporary Internet Files
kliknąć przycisk Settings… .
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Naciśnięcie przycisku Settings… spowoduje wyświetlenie okna Temporary Files Settings, gdzie należy
odznaczyć checkbox Keep temporary files on my computer, a następnie wybrać przycisk Delete Files
…”.

Naciśnięcie przycisku Delete Files… spowoduje wyświetlenie okna Delete Files and Applications, gdzie
należy zaznaczyć wszystkie opcje i potwierdzić operację przyciskiem OK.
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Jak aktywować wtyczkę Java?
Po wyczyszczeniu cache należy sprawdzić czy w pasku adresu aplikacji SODiR widoczna jest czerwona
ikona. Jeśli tak, należy kliknąć tę ikonkę, a następnie z listy rozwijanej wybrać opcję Aktywuj wszystkie
wtyczki oraz Zawsze aktywuj wtyczki na tej witrynie. Po aktywowaniu wtyczki można korzystać z
aplikacji SODiR.
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Jak odinstalować oprogramowanie Java?
W tym celu należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania

Z modułu Programy kliknąć link Odistaluj program.

Na liście programów zaznaczyć Javę i kliknąć przycisk Odinstaluj.
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Na pytanie Czy na pewno chcesz odinstalować program Java…? kliknąć TAK.

Poczekać aż zniknie komunikat Trwa przygotowanie do usunięcia….

Poczekaj aż zniknie okno wskazujące postęp konfigurowania Javy.

Jeśli podczas procesu odinstalowywania jest otwarta przeglądarka Mozilla Firefox wyświetlony
zostanie komunikat o konieczności jej zamknięcia. Należy kliknąć przycisk Close Browsers and
Continue.

Strona 30 z 42

W następnym oknie należy kliknąć przycisk OK, aby potwierdzić zamknięcie przeglądarki
i zakończenie procesu odinstalowywania Javy.

Jak zainstalować oprogramowanie Java?
Aby pobrać aktualnie wspieraną wersję Java należy wkleić w przeglądarce adres strony:
http://www.pfron.org.pl/download/1/7448/jre-8u121-windows-i586.exe
Po wybraniu strony zostanie wyświetlone okno Rozpoczęto pobieranie pliku. W tym okienku należy
zaznaczyć opcję Zapisz plik i potwierdzić przyciskiem OK (Miejsce zapisu pliku jest uzależnione od
lokalnych ustawień komputera. Domyślną lokalizacją jest katalog „Pobrane”).
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Następnie należy zlokalizować miejsce zapisu pliku i uruchomić plik.

Po uruchomieniu pliku jinstall.exe zostanie wyświetlone okno Java Setup, na którym należy kliknąć
przycisk Install.

Po kliknięciu przycisku Install zostanie wyświetlone okno wskazujące postęp instalacji programu Java.
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Po ukończeniu procesu zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zainstalowaniu
Javy.

Jak sprawdzić czy oprogramowanie Java działa na komputerze?
Aby sprawdzić czy oprogramowanie Java działa na komputerze należy przejść do strony internetowej
https://www.java.com/en/download/installed.jsp, która udostępnia aplet weryfikujący wersję
zainstalowanej Javy.
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Należy potwierdzić zapoznanie się z warunkami licencji i przejść do następnej strony (przycisk Agree
and Continue) oraz potwierdzić komunikat (jeżeli się pojawi) przyciskiem Run:

Następnie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o wersji zainstalowanej Javy na komputerze
Użytkownika.

Jeżeli Java nie jest uruchomiona, lub nie została zainstalowana na komputerze Użytkownika pojawi
się komunikat jak na poniższym obrazku:
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Przywrócenie komunikatów wymagających zgody użytkownika na
uruchomienie apletu
Aby sprawdzić czy ustawienia oprogramowania Java są zgodne z zalecanymi należy z menu
dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.

W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:
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W oknie Java Control Panel w zakładce Security należy wybrać przycisk Restore Security Prompts.
Pojawi się okno Confirmation – Restore Security Prompts?, należy wybrać przycisk Restore All.

Ustawienia dla oprogramowania Java z linii produktowej 1.8

Komunikaty, które należy potwierdzić po wykonaniu powyższej czynności:
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Przy ponownym logowaniu do SODiR może pojawić się komunikat Do you want to run this
application? dla apletu PFRON. Należy wtedy zaznaczyć pole Do not show this again… i potwierdzić
przyciskiem „Run”.

W trakcie wykonywania podpisu kwalifikowanego może pojawić się komunikat Do you want to run
this application? dla apletu Szafir Aplet. Należy wtedy zaznaczyć pole Do not show this again…
i potwierdzić przyciskiem „Run”
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Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy.
W przypadku gdy użytkownik ma skonfigurowane proxy i system SODiR jest w sieci lokalnej
i niedostępny przez proxy, wówczas należy dodać wyjątek do łączenia się z danym serwerem bez
wykorzystywania proxy.
Aby to uczynić należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.

W oknie Panelu sterowania należy wybrać Opcje internetowe

Strona 38 z 42

W nowym oknie Właściwości: Internet należy wybrać zakładkę Połączenia oraz wybrać przycisk
Ustawienia sieci LAN.

W oknie Ustawienia sieci lokalnej (LAN) należy w sekcji Serwer proxy wybrać opcję Użyj serwera
proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN). Następnie
należy uzupełnić pozycje Adres:, Port oraz zaznaczyć opcję Nie używaj serwera proxy dla adresów
lokalnych i wybrać przycisk Zaawansowane.
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W oknie Ustawienia serwera proxy należy w sekcji Wyjątki wypełnić pozycję Nie używaj serwera
proxy do adresów zaczynających się od: wartością sod.pfron.org.pl

Jeśli nadal w konsoli Javy mamy informację, że applety nie mogą być pobrane, ponieważ Java
otrzymuje kod 503 z serwera proxy, to należy skonfigurować proxy w konfiguracji Javy, nadpisując
ustawienia internetowe.
Aby to uczynić należy z menu dostępnego pod przyciskiem Start wybrać opcję Panel sterowania.

W oknie Panelu sterowania należy wybrać ikonę Java:
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W oknie Java Control Panel należy wybrać zakładkę General oraz kliknąć w przycisk Network
Settings…

W oknie Network Settings należy wybrać opcję Use proxy server oraz kliknąć w przycisk Advanced…
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W oknie Advanced Network Settings należy uzupełnić Adresy i Porty Proxy oraz uzupełnić pozycję Do
not use proxy server for addresses beginning with wartością sod.pfron.org.pl
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