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1. Потребно је да се на десктоп рачунару или лаптопу инсталира програм SCCSP      
         (уобичајена  инсталација програма). Mozilla Firefox користи Schlumberger смарт  
         картице.

         Schlumberger смарт картица

2. Посље завршетка инсталације поставити смарт картицу у читач.
         Напомена: чип смарт картице мора бити окренут према горе.

http://www.poreskaupravars.org/download/SCCSP.zip
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3. Покренути Mozilla Firefox. На toolbar траци изабрати Tools па Options.

4. У новом прозору који се отвори кликнути на икону Advanced, у диалогу који се отвори  
         кликнути на картицу Encryption. На десној страни прозора налази се дугме Security 
         Devices на које треба кликнути. Напомена: чек бокс Use TLS 1.0 је опционо, у зависности
         од верзије програма Mozilla Firefox.
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5. У прозору који се отвори кликнути на  Load.

6. Следећи прозор захтјева да се учита dll фајл. Кликнути на Browse и пронаћи dll фајл на   
              десктоп рачунару или лаптопу и учитати исти.

http://www.poreskaupravars.org/download/slbCk.zip
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7. У новом прозору означити dll фајл и кликнути на Open.

8. У прозору који се отвори кликнути на OК.
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9. Уновом прозору кликнути на OК.

11. Прозор који се отвори тражиће да се унесе PIN код, када је унешен PIN кликнути на OК.
         Напомена: PIN код је четвероцифрени број.

10. Када су завршени предходни кораци потребно је затворити све прозоре Mozilla Firefox-a,  
         извадити смарт картицу из читча, посље пар секунди поново вратити картицу у читач.    
         Када је смарт картица у читачу покренути Mozilla Firefox, у адрес бару уњети адресу 
         сервера Фискал https://fiskal.poreskaupravars.org кликнути Enter како би се  web  
         страница учитала.
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13. Посље уношења PIN кода потребно је уњети корисничко има и лозинку.                                 

12. У новом прозору кликнути на OК.


