INSTALAREA MODULULUI CRIPTOGRAFIC ÎN ACROBAT
READER DC PE MACOS

1. Din meniul principal al aplicației Acrobat Reader DC, selectaţi Acrobat Reader >
Preferences.

2. Din panoul din stânga al ferestrei care se deschide, selectaţi Signatures şi apăsați pe butonul
More… din secţiunea Identities & Trusted certificates.
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3. În fereastra care apare, apăsați pe Digital IDs din panoul din stânga. Selectați PKCS#11
Modules and Tokens și apăsați pe butonul Attach Module din panoul din dreapta.

4. În următoarea fereastră, introduceți biblioteca (librăria/fișierul libcryptoide_pkcs11.dylib)
dispozitivului dumneavoastră.
Locatia fisierului libcryptoide_pkcs11.dylib se afla stocată pe PC-ul dumneavoastră, în
același folder în care se regăsesc și driverele dispozitivului.
NOTA: In exemplul din prezentele instrucțiuni folderul ce contine driverele
dispozitivului,precum și libraria ce trebuie încărcată în Adobe Acrobat Reader s-au salvat pe
Desktop.

Pentru a copia calea librăriei trebuie să accesați folderul în care se află driverele și fișierul cu
extensia .dylib.
Apăsați click dreapta pe fișierul libcryptoide_pkcs11.dylib și alegeți opțiunea „Get Info”.
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Copiati calea fisierului + Numele și extensia EX: Users>ts>Desktop>0610 +
libcryptoide_pkcs11.dylib
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5. Modulul criptografic al dispozitivului va apărea în panoul din stânga al ferestrei, sub PKCS#11
Modules and Tokens.
Numele modulului criptografic este: Logmai PKCS11# Library

6. Pentru a accesa dispozitivul trebuie să apăsați butonul Login iar în fereastra următoare să
introduceți PIN-ul (parola) dispozitivului.
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7. Selectaţi Trans Sped QCA de sub librăria tokenului din arborele PKCS#11 Modules and
Tokens aflat în panoul din stânga al ferestrei. În panoul din partea dreaptă, veţi putea vedea
certificatul de pe dispozitiv importat în Adobe Reader DC.
Pentru a utiliza acest certificat la semnare, selectaţi-l din panoul din dreapta, apăsați pe Usage
Options (iconiţa creion) şi alegeți opțiunea Use for Signing.

5

8. Apasati pe butonul Close pentru a închide fereastra, apoi închideți fereastra Preferences
efectuând click pe butonul OK.
9. Semnați electronic documentul dorit introducând în câmpul Enter the Digital ID PIN or
certificate password... PIN-ul (parola) dispozitivului dumneavoastră și apoi apasati pe butonul
Sign.
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