
Техничко Упатство за инсталација на
JAVA runtime околина и драјвери
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1. Технички Предуслови

За користење на услугата електронско банкарство за корпоративни клиенти на 
Капитал Банка неопходно е да располагате со:

• Работна станица со најмалку Windows 7 оперативен систем;
• Интернет конекција;
• Интернет прелистувач со поддршка на JAVA (се препорачува Internet Explorer);
• Инсталирана JAVA runtime околина (се препорачува работа со последната 
верзија);
• Хардверски токен со квалификуван дигитален сертификат од КИБС;
• Соодветни драјвери за работа на хардверскиот токен.

2. Конфигурација на JAVA runtime околина

2.1.Инсталација на JAVA runtime околина

Заради поголема сигурност, секогаш се препорачува работа со последната верзија на 
JAVA runtime околината. Истата можете да ја превземете од официјалната веб страна 
преку следниот линк:
https://java.com/en/download/

За инсталација на превземениот инсталационен фајл, потребна е активна интернет 
конекција, а инсталацијата се реализира на следниот начин: 

1.На првиот прозорец кој се отвара се притиска на копчето “Install”:
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2. На наредниот прозорец се чека да заврши превземањето на инсталационите 
фајлови:

3. На наредниот прозорец се чека да заврши автоматиозираниот инсталационен 
процес:
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4. На наредниот и последен прозорец се притиска на копчето “Close” со што се 
завршува инсталацијата:
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2.2. Ресетирање на JAVA runtime околина (опционо)

Во случај на проблем со најавата на апликацијата за електронско банкарство за 
корпоративни клиенти може да се јави потреба да се изврши ресетирање на JAVA 
runtime околина. Тоа може да се направи на следниот начин:

1. Од “Control Panel” се пристапува на Java (32-bit):
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2. Во прозорецот што ќе се отвори, во делот “Temporary Internet Files” се притиска на 
копчето “Settings…”:
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3. На наредниот прозорец се притиска на копчето “Delete Files…”:

4. На наредниот прозорец се селектираат сите понудени опции и се пристиска на 
копчето “OK”:
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5. Од Tools (Alt-X) менито во Internet Explorer се избира опцијата “Internet Options”:

6. Во новоотворениот прозорец (tab General) се притиска на копчето “Delete”:
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7. Во новоотворениот прозорец се селектираат следните опции и се притиска на 
копчето “Delete”:
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2.3. Надградба на последната верзија на JAVA

Заради поголема сигурност, секогаш се препорачува работа со последната верзија на 
JAVA runtime околината. Доколку JAVA runtime околината веќе е инсталирана, истата 
може да се надгрaди на последната верзија преку Update tab од Java Control Panel 
преку притискање на копчето “Update Now”:
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3. Инсталација на драјвери за токен

Апликацијата за електронско банкарство на Капитал Банка за корпоративни клиенти 
работи исклучиво со квалификувани сертификати на токен издадени од издавачот на 
сертификати КИБС. За нивна правлина работа потребно да се инсталираат соодветни 
драјвери, а тоа може да се направи на следниот начин:

1.Драјверите може да се превземат од следниот интернет линк:
https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Support/PomosMK.aspx

Линковите до драјверите се наоѓаат во  делот означен со PKCS#11 Библиотеки за Ge-
malto ID Prime (.NET и MD) PKI токени од веб страната што ќе се отвори:

Во моментот на изработка на ова упатство линковите за превземање на драјверите 
биле следните:

https://www.kibstrust.mk/Storage/Support/Software/IDGo800_PKCS11_Library_x86.msi
https://www.kibstrust.mk/Storage/Support/Software/IDGo800_PKCS11_Library_x64.msi

Од овие линкови во зависност од верзијата на Windows оперативниот систем се 
превзема или 32-битна или 64-битна верзија на драјверите. 
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3. На следниот прозорец што ќе се отвори се избира опцијата “I accept the terms in 
the license agreement” и се притиска копчето ‘Next”:

2. Се стартува инсталацијата на драјверите со извршување на превземениот фајл, a 
на првиот прозорец што ќе се отвори се притиска копчето “Next”:



14www.capitalbank.com.mk

4. На следниот прозорец што ќе се отвори се притиска копчето “Next”:

5. На следниот прозорец што ќе се отвори се притиска копчето “Next”:
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6. На следниот прозорец што ќе се отвори се притиска копчето “Install”:

7. На следниот прозорец што ќе се отвори се притиска копчето “Finish” со што се 
завршува инсталацијата на драјверите:
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4.Нагодување на Internet Explorer

За работа со апликацијата за електронско банкарство на Капитал Банка за 
корпоративни клиенти препорачано е да се користи прелистувачот Internet Explorer 
при што е потребно да се направат некои нагодувања. Тоа се прави на следниот 
начин:
1. Од Tools (Alt-X) менито во Internet Explorer се избира опцијата “Internet Options”:

2. Во прозорецот што ќе се отвори се избира tab Security, се селектира зоната “Trusted 
Sites” и се притиска на копчето Sites:
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3. Во прозорецот што ќе се отвори во полето “Add this website to the zone:” се внесува 
интернет адресата: https://ebank.capitalbank.com.mk и се притиска на копчето Add, а 
потоа се притиска на копчето “Close”:

4. Во прозорецот Internet Options во tab Security за зоната “Trusted Sites” се притиска 
на копчето “Custom level…”:
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5. Во прозорецот што ќе се отвори кај опцијата “Initizalize and script ActiveX controls 
not marked as safe for scripting” се избира “Enable”, па се пристиска на копчето “OK”:
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6. Стартување на апликацијата за електронско банкарство за корпоративни клиенти.

За пристап до апликацијата за електронско банкарство на Капитал Банка за 
корпоративни клиенти потребно е да ја отворите адресата https://ebank.capitalbank.
com.mk/corporate.

При првото пристапување на оваа адреса ќе се отвори следнииот прозорец:

Кај овој прозорец се избира опцијата “Do not show this again for apps from the pub-
lisher and location above”, па се притиска на копчето “Run”.

Потоа се отвора прозорецот за внес на PIN од квалификуваниот сертификат со кој 
корисникот сака да се најави на апликацијата за електронско банкарство: 

По успешен внес на PIN за соодветниот квалификуван сертификат, на корисникот му 
се овозможува пристап до апликацијата за електронско банкарство на Капитал Банка 
за корпоративни клиенти.


