
Instrukcja instalacji czytnika wraz z aplikacja SCSA (e-Podpis) 

1. Pobieramy Paczkę instalacyjna ze strony internetowej www.bskrotoszyn.pl 

Usługi pozostałe –> Bankowość elektroniczna -> Informacje o bankowości elektronicznej –> Do pobrania  

1. Pakiet instalacyjny do czytników oraz aplikacji e-Podpis [Pobierz] 

2. Rozpakować ściągniętą Pakiet_instalacyjny.zip 

3. Uruchomić instalator SterownikCzytnik i przeprowadzić instalacje według instalatora. 

4. Uruchomić instalator Instalator_ePodpisy i przeprowadzić instalacje według instalatora. 

5. Uruchomić komputer ponownie.  

6. Podłączyć czytnik . 

 

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji e-Popisy pojawia się komunikaty które zatwierdzamy 

 

Następnie pojawi się okno o uruchomienie Aplikacji w której zaznaczamy  

Czy chcesz zapamiętać ta opcje ?  

Dla applet-u 

 

 

 

 

 

 

 



Logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty mikroprocesorowej 

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej. 

Pierwsze logowanie do systemu Asseco EBP za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z rejestracją urządzenia 

Proces pierwszego logowania za pomocą karty mikroprocesorowej do Asseco EBP przebiega w następujący sposób: 

• Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając przycisk 

[DALEJ]. 

 

• Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis z aplikacji e-Podpis. Wybór opcji 

[ZALOGUJ ZA POMOCĄ E-PODPISU] pozwala na pobranie, a następnie instalację aplikacji ePodpis. 

 

• Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji e-Podpis, użytkownik powinien zostać w niej uwierzytelniony. W tym celu, 

na formatce e-Podpisu, użytkownik wpisuje PIN karty mikroprocesorowej, a następnie wybiera przycisk [PODPISZ]. 



 

• Jeśli proces uwierzytelnienia w aplikacji e-Podpis zakończył się pomyślnie, użytkownik loguje się do systemu Asseco EBP, 

podając na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty. 

 

• Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco 

EBP. 

Kolejne logowanie do systemu Asseco EBP przy pomocy karty 

mikroprocesorowej 

Jeśli aplikacja e-Podpis jest uruchomiona i użytkownik jest do niej zalogowany, wówczas proces logowania do system Asseco 

EBP za pomocą karty mikroprocesorowej przebiega następująco: 

• Użytkownik na formatce logowania wprowadza identyfikator i przechodzi do drugiego kroku naciskając przycisk 

[DALEJ]. 



 

• Na drugim kroku logowania, zostaje zaprezentowana formatka oczekiwania na podpis oraz formatka z aplikacji e-Podpis 

z danymi do podpisu. 

 

• Użytkownik podaje na formatce e-Podpisu kod weryfikacyjny z formatki logowania oraz PIN do karty. 

• Po poprawnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego oraz PINu, użytkownik zostaje zalogowany do systemu Asseco 

EBP. 

Autoryzacja dyspozycji przy pomocy karty mikroprocesorowej. 

Po wprowadzeniu danych dyspozycji przelewu i naciśnięciu [DALEJ] system prezentuje formularz potwierdzenia 

wprowadzonych danych wraz oknem do prowadzenia kodu PIN 



 

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje: 

• [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji, 

• [PODPISZ] – umożliwia podpisanie dyspozycji. 

Po wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [PODPISZ] system prezentuje formularz z informacją o poprawnej 

autoryzacji dyspozycji. 

 

Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji. 

 


