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Перелік скорочень
ID-картка

– Електронна картка, що містить безконтактний електронний носій інформації
та персональні дані

БЕН

– Безконтактний електронний носій

ПЗ

– Прoграмнe забезпечeння

ПК

– Персональний комп’ютер
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Область застосування
Інструкція призначена для надання необхідної інформації щодо вcтaнoвлeння пpoгрaмнoго
забeзпeчення «IDReaderUA» (надалі – ПЗ).
ПЗ вcтанoвлюєтьcя на робочий стіл ПК оператора та забезпечує:
 проведення ліцензування (онлайн та оффлайн). Ліцензування повинно здійснюватись
відразу після iнcталяцiї ПЗ на ПК, у випадку відмови від активації, ПЗ функціонувати
не буде;
 підключення та взаємодію зі зчитувачами ID-карток (виводить список зчитувачів,
підключених до ПК та готових до роботи – для яких вcтановлено драйвери), при
цьому зчитувачі мають відповідати вимогам, зазначеним в п. 3;
 вcтaновлeння сесії PACE на основі введеного CAN;
 зчитування персональних та біометричних даних з безконтактного електронного носія
(надалі – БЕН) ID-картки;
 вивантаження даних, отриманих після зчитування БЕН ID-картки, в файли .xml або
ж .csv- формату;
 виділення та копіювання персональних даних користувача;
 завантаження/видалення кореневих сертифікатів для ID-картки.
1.2 Рівень підготовки адміністратора
Bcтанoвлeння ПЗ повинен виконувати підготовлений фахівець, що має навички користування ПК,
зчитувачем даних з БЕН ID-картки та ознайомлений з даною Інструкцією.
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2 ПОРЯДОК BCТАНOВЛEННЯ ТА АКТИВАЦІЇ ПЗ
2.1 Вcтанoвлeння ПЗ
Для вcтанoвлeння ПЗ необхідно виконати наступні кроки:
1. Увімкнути ПК.
2. Підключити до ПК через USB-роз’єм зчитувач ID-документів (зчитувач документів
повинен відповідати вимогам зазначеним в п. 2.3) та вcтанoвити необхідні драйвери для
нього.
3. Під’єднати до ПК електронний носій (диск) з пакетом інстaлятoра ПЗ.
4. Запустити iнстaлятор ПЗ.

Рисунок 2.1.1 – Запуск iнсталятoра ПЗ для зчитування ID-картки
5. Після натискання кнопки «Далі» погодитись з умовами Ліцензійної угоди шляхом
проставлення позначки у відповідному полі (див. рис.2.1.2-2.1.3).

5

Рисунок 2.1.2 – Вікно з текстом ліцензійної угоди

Рисунок 2.1.3 – Погодження з умовами ліцензійної угоди
6. Вказати шлях для інcтaляції ПЗ. За замовченням ПЗ інстaлюється на диск С. Щоб
змінити шлях потрібно натиснути кнопку «Змінити» (див. рис. 2.1.4-2.1.4а).

Рисунок 2.1.4 – Зазначення шляху для інcталяцiї ПЗ
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Рисунок 2.1.4а – Зміна шляху iнcтaляції ПЗ
7. Натиснути кнопку «Інcтaлювати» (див. рисунок 2.1.5 ).

Рисунок 2.1.5 – Інcтaляцiя ПЗ
8. Зачекати поки закінчиться інcталяцiя (див. рис. 2.1.6).
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Рисунок 2.1.6 – Процес інстaляцiї ПЗ
9. Отримавши підтвердження про можливість iнстaляції натиснути кнопку «Інcтaлювaти».
10. Результатом вдалої інcталяцiї має бути поява на робочому столі ПК ярлика з назвою ПЗ.
2.2 Активація ПЗ
Процес активації ПЗ (ліцензування ПЗ) буде проходити при першому після iнcталяції
запуску ПЗ на ПК в такій послідовності:
1. Відразу після запуску ПЗ буде пред’явлено інформаційне вікно з тестом: «Необхідно
активувати додаток! Розпочати активацію?»(див. рис. 2.2.1).

Рисунок 2.2.1 – Запит активації ПЗ
2. У разі відмови від активації ПЗ (рис. 2.2.1) – при натисканні кнопки «Ні» – ПЗ не
буде функціонувати і видасть відповідне вікно з помилкою активації: «Необхідно
активувати додаток!» (див. рис. 2.2.2).
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Рисунок 2.2.2 – Скасування активації ПЗ
3. Для активації додатку і початку процесу ліцензування необхідно натиснути кнопку
«Ок», а у вікні (див. рис. 2.2.1) натиснути кнопку «Так». Якщо кнопку «Так» не
натиснути, або закрити вікно – натиснути «хрестик» в правому верхньому куті вікон
ПЗ (див. рис.2.2.1- 2.2.2), то активація не відбудеться і ПЗ функціонувати не зможе.
4. Після натискання кнопки «Так» (рис. 2.2.1) відкриється вікно, в якому потрібно
ввести 16-ти значний реєстраційний ключ (див. рис.2.2.3) – вводити по 4 символи
ключа в кожному полі (див. рис. 2.2.4).
Примітка Реєстраційний ключ видається розробниками ПЗ.

Рисунок 2.2.3 – Вікно початкової реєстрації додатку. Поля для введення
реєстраційного ключа
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Рисунок 2.2.4 – Вікно реєстрації додатку. Приклад введення реєстраційного
ключа
5. Якщо не ввести реєстраційний ключ, то ПЗ видасть інформаційне попередження:
«Введіть реєстраційний ключ» (див. рис. 2.2.5).

Рисунок 2.2.5 – Повідомлення про відсутність реєстраційного ключа
6. Після введення реєстраційного ключа потрібно натиснути кнопку «Зареєструвати
додаток» – для продовження процесу ліцензування. Натискання на кнопку «Вихід»
призведе до зупинки процесу ліцензування (див. рис. 2.2.4) та виходу з ПЗ без
збереження даних.
7. ПЗ ліцензування здійснює перевірку реєстраційного ключа. Якщо перевірка ключа не
виявила помилок у наступному вікні надається можливість натиснути кнопку «Далі»
та вибрати спосіб яким здійснюватиметься ліцензування – шляхом проставлення
відповідної відмітки у радіо кнопці «Онлайн» або «Оффлайн» (див. рис. 2.2.6-2.2.7).
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Рисунок 2.2.6 – Процес ліцензування

Рисунок 2.2.7 – Процес ліцензування. Вибір способу ліцензування
Натискання кнопки «Назад» (див. рис. 2.2.7) повинно призводити до повернення у
попередньо відкрите вікно (див. рис. 2.2.6).
2.2.1 Спосіб ліцензування «Онлайн»
Онлайн ліцензування використовується, якщо є доступ до мережі Інтернет.
При виборі способу «Онлайн» потрібно:
1. Поставити відмітку у відповідному пункті – «Онлайн», натиснути кнопку «Далі» і
зачекати поки відбудеться збір необхідних даних потрібних для ліцензування (див. рис.
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2.2.1.1). Якщо натиснути кнопку «Назад», то відбудеться перехід до попередньо
відкритого вікна (див. рис. 2.2.6).

Рисунок 2.2.1.1– Процес ліцензування. Завантаження тексту
2. Після цього у наступному вікні можна скористатись кнопками «Активувати
ліцензію» (див. рис. 2.2.1.2) та «Назад» (натискання на кнопку повинно призводити
до повернення у попередньо відкрите вікно). Натискання на кнопку «Активувати
ліцензію» призводить до перевірки актуальності даних з боку розробника.

Рисунок 2.2.1.2 – Процес ліцензування. Активування даних
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Рисунок 2.2.1.3 – Процес ліцензування. Запущено онлайн активацію
3. Результатом успішного проходження активації повинно бути повідомлення:
«Активація пройшла успішно» (див. рис. 2.2.1.4).

Рисунок 2.2.1.4– Онлайн активація. Повідомлення про успішну активацію
4. Якщо активація з якихось причин не відбулася, то буде отримано повідомлення – про
неуспішність: «Активація не відбулася» (див. рис. 2.2.1.5).

Рисунок 2.2.1.5 – Повідомлення про неуспішну активацію
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Увага! Під час Онлайн ліцензування передбачено виведення наступних кодів помилок,
при виявленні яких потрібно звертатись до розробника ПЗ:
 помилка «1»;
 помилка «101»;
 помилка «102»;
 помилка «104»;
 помилка «105»;
 помилка «999».
2.2.2 Спосіб ліцензування «Оффлайн»
Цей спосіб використовується, якщо відсутній доступ до мережі Інтернет.
При виборі способу ліцензування Оффлайн потрібно:
1. У вікні (див. рис. 2.2.2.1) обрати «Оффлайн» та натиснути кнопку «Далі».

Рисунок 2.2.2.1 – Завантаження даних
2. У наступному вікні потрібно буде натиснути на кнопку «Згенерувати файл» (див.
рис. 2.2.2.2.) після чого має відбутись збір пакета даних для формування заявки.
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Рисунок 2.2.2.2 – Генерація файлу
3. Згенерований файл, заявки (файл license.key) потрібно буде зберегти в спеціально
визначену для цього папку та надіслати на пошту idreaderua@unit.com.ua. При цьому
необхідно вказати дані контактної особи та компанії для якої відбувається
ліцензування.
4. У відповідь зі сторони розробників ПЗ, буде надіслано xml-файл ліцензензії, який
потрібно буде зберегти та завантажити у наступному вікні (див. рис. 2.2.2.2), після
натискання на кнопку «Активувати ліцензію», вказавши при цьому шлях до
попередньо збереженого файлу.
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Рисунок 2.2.2.3 – Завантаження xml-файлу надісланого розробниками
5. Якщо активація пройшла вдало, то у вікні активації ПЗ буде виведено відповідне
повідомлення: «Активація пройшла успішно» (див. рис. 2.2.2.4)

Рисунок 2.2.2.4 – Повідомлення про успішну активацію
6. Якщо в процесі аналізу даних, надісланих користувачами розробнику (див. док. [1]),
виявиться, що сертифікат прострочено, то з боку розробників, окрім xml-файлу, буде
також надіслано і новий сертифікат, який потрібно буде завантажити, скориставшись
кнопкою «Завантажити сертифікат».
7. При натисканні кнопки «Назад» (див. рис. 2.2.2.2) буде відбуватись перехід до
попередньо відкритого вікна.
8. Після натискання кнопки «Ок» у вікні (див. рис. 2.2.2.4) ліцензування повинно
вважатись здійсненим, тоді можна запускати ПЗ.
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Якщо активація неуспішна – користувач отримає повідомлення про помилку.
2.3

Вихід з ПЗ ліцензування
Для припинення роботи з ПЗ ліцензування потрібно буде натиснути кнопку «Вихід» в

головному вікні ПЗ або натиснути на «хрестик», розташований у правому верхньому вікні ПЗ
(див. рис. 2.1.3).
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3 ВИМОГИ

ДО

СКЛАДУ

ТА

ПАРАМЕТРІВ

ТЕХНІЧНОГО

СЕРЕДОВИЩА
Апаратна частина ПЗ повинна відповідати наступним вимогам:
1. Персональний комп’ютер (з параметрами не нижчими за зазначені: процесор Intel
Core і3; оперативна пам’ять 4 ГБ; дискова підсистема HDD 500 Гб; зовнішній
інтерфейс 2xUSB 2.0, ОС Windows 7).
2. Безконтактний зчитувач документа (наприклад, Dermalog XF9e тощо) з підтримкою
стандарту ISO 14443 (A/B).
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