Інструкція з встановлення системи «Клієнт-Банк»
1. Встановлення Java (якщо не була встановлена попередньо)
-

Зайти на сайт https://www.java.com/ru/

-

Натиснути кнопку «Загрузить Java бесплатно»

-

Натиснути кнопку «Согласится и начать бесплатную загрузку»

-

Запустити файл JavaSetup8u***.exe, що завантажився

-

Натиснути кнопку «Install»

-

Після завершення встановлення натиснути кнопку «Close»

2. Встановлення програми «Клієнт-Банк»
-

Зайти на сайт банку https://okcibank.com.ua/ у розділ меню «Корпоративним
клієнтам» пункт «Клієнт-Банк онлайн»

-

Натиснути на посилання «Завантажити Клієнт-Банк»

-

Розархівувати завантажений файл у довільну папку на диску. Рекомендовано
C:\OKCIBANK

-

Записати у папку KEYS видані працівником банку секретні ключі
(файли IP******.inf та IP******.key)

-

Вивести ярлик до файлу CliBankOnlineUa.exe на Робочий стіл

3. Перший запуск програми «Клієнт-Банк»
-

Запустити ярлик Клієнт-Банку з Робочого столу

-

Натиснути на піктограму

та вибрати шлях до папки з секретними ключами

C:\OKCIBANK\KEYS
-

Вибрати потрібний файл секретного ключа

-

Ввести пароль до секретного ключа (початковий пароль: 123456)

-

Натиснути «Ok»

-

У наступному діалоговому вікні відмовитись від копіювання ключа на Token
натиснувши «Ні»

-

Виконати запит на зміну секретного ключа натиснувши «Зміна ключа»

-

Виконати зміну пароля секретного ключа натиснувши «Виконати»

-

Ввести початковий пароль: 123456 та натиснути «Ok»

-

Двічі ввести новий пароль та натиснути «OK»

-

У наступному повідомленні натиснути «OK»

-

Увійти в систему з новим паролем і натиснути «Ok»

-

Натискайте на клавіатурі будь які клавіші до закінчення генерації ключа

-

Ключ успішно згенеровано

-

Зателефонувати в банк до адміністратора системи, для сертифікації нового ключа

-

Після сертифікації нового ключа увійти в систему «Клієнт-Банк»

-

При наявності нової версії програми виконати оновлення натиснувши «Так»

-

Роздрукувати заявку на сертифікацію ключа та передати в банк. Пункт меню
«Ключі / Відкритий ключ в файл, друк»

-

Встановлення завершено

4. Додавання нового підприємства
-

Записати у папку KEYS видані працівником банку секретні ключі

-

Для додавання нового підприємства натиснути на піктограму

-

Ввести назву підприємства, обрати робочий каталог натиснувши піктограму
(можна залишити по замовчуванню), відмітити галочкою «Створити папку
заново», обрати ключ за допомогою піктограми

та натиснути «Створити»

-

У вікні «Налагодження з’єднання» натиснути «Ok»

-

Після цього натиснути галочку «Зміна списку підприємств». Тут можна
відредагувати назви підприємств, додати нове чи видалити існуюче.

