Aktualizace ovladačů čtečky čipových karet
na verzi CryptoPlus KB 2.0.48
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1. Úvod
Vážený kliente, pro zajištění přístupu do MojeBanka, Profibanka nebo Přímý kanál prostřednictvím
Vašeho Osobního certifikátu uloženého na čipové kartě MůjKlíč, je potřeba provést aktualizaci ovladačů
Vaší čtečky. Prosíme, postupujte dle následujícího postupu.

Na začátku je nutné uvést, že pokud se chystáte instalovat CryptoPlus na
multi-uživatelském systému (Windows XP, Vista, 7), je nutné instalaci
započít a též dokončit pod jedním uživatelským účtem (např. Administrátor),
který má administrátorská práva.

2. Postup aktualizace ovladačů čtečky čipových karet na
verzi CryptoPlus 2.0.48
2.1 Stáhněte si instalační soubor pro Váš typ čtečky a spusťte instalaci
Od 23.3.2012 si stáhněte z http://www.mojebanka.cz/cs/certifikaty/certifikat-k-cipovekarte/instalace-ctecky-cipovych-karet.shtml instalační soubor pro Váš typ čtečky čipových karet a
soubor spusťte.

2.2 Aktualizace produktu CryptoPlus
V případě, že si přejete aktualizovat produkt CryptoPlus, je nutné provést následující kroky:
•

Spusťte soubor s novou aktualizovanou instalací Cryptoplus z úvodní stránky instalátoru. Zobrazí
se Vám okno s následujícími informacemi (čísla verzí na obrázku nemusí odpovídat Vaší situaci).

•

Instalátor Vám zobrazí verzi nainstalovaného produktu CryptoPlus a pokud bude nižší než 2.0.48,
pokračujte dalšími kroky. V opačném případě nepokračujte dále, aktualizaci rozhraní CR+ není
potřeba provádět
Zvolte volbu „Uživatelská instalace“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Pokračovat>>“

•
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Obr. 1.: Dialogové okno „Aktualizace produktu CryptoPlus“
•

Po kliknutí na odkaz „Provést aktualizaci softwaru CryptoPlus“, se zobrazí dialog pro volbu
cílového adresáře. Plně postačí jej pouze potvrdit kliknutím na tlačítko „Instalovat“
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Obr. 2.: Dialogové okno „Provedení aktualizace produktu CryptoPlus“
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Obr. 3.: Dialogové okno „Restartovat počítač“

•

Po dokončení instalace budete instalátorem vyzváni k restartu počítače, který je nutné provést
kliknutím na odkaz „Restartovat počítač“.

•

Po naběhnutí systému se automaticky spustí instalátor, který instalaci korektně dokončí.
Pokračujte kliknutím na tlačítko „Konec“.

•

Nyní máte nainstalovánu aktuální verzi produktu Cryptoplus.

V případě jakýchkoliv problémů s aktualizací ovladačů Vaší čtečky čipových karet (nová verze
software CryptoPlus 2.0.48) kontaktujte linku podpory přímého bankovnictví +420 955 551 552
moje_banka.
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