Упутство за инсталацију мобилне апликације ConsentID
ConsentID апликација служи да на сигуран и поуздан начин потврдите да сте Ви захтевали
пријаву преко Портала за електронску идентификацију.
За инсталирање апликације је неопходно да имате интернет конекцију на мобилном уређају.
Језик на ком се приказује ConsentID апликација зависи од језика на ком ради оперативни
систем мобилног уређаја. Ако уређај приказује текст на српском језику и ConsentID
апликација ће приказивати текст на српском језику, као што је приказано на сликама.
Предуслов је да имате параметре за подешавање апликације. Параметре можете самостално
генерисати уколико поседујете квалификовани електронски сертификат или их преузети на
неком од шалтера. Списак шалтера на којима је могуће добити параметре за мобилну
апликацију ConsentID је доступан на страници Помоћ – мобилна апликација ConsentID.
Упутство како самостално да генеришете параметре уз помоћ квалификованог
електронског сертификата је доступно na страници Помоћ.
Напомена: ConsentID апликација подржава преузимање искључиво у GooglePlay или
App продавници. ConsentID апликација подржана је на следећим оперативним
системина:
•

iOS верзија 7 и новијим

•

Андроид верзија 5.0 и новијим

Инсталација и подешавање мобилне апликације
Мобилну апликацију ConsentID је могуће
преузети искључиво из GooglePlay или
App продавнице и инсталирати је на свој
телефон.
Напомена: на једном телефону можете
имати инсталирану само једну ConsentID
апликацију за једног корисника.

Када се преузме, инсталира и покрене Андроид или iOS верзија ConsentID мобилне
апликације, приказује се екран на ком је потребно да се започне иницијализација
апликације тако што се кликне на Покрените упис.

На екрану који се приказује треба одабрати ручни упис, односно кликнути на
опцију Покрените упис.

На следећој форми треба да упишете параметре које сте себи генерисали на Порталу за
електронску идентификацију или које сте преузели на неком од шалтера. Потребно је
попунити поља ИД корисника и Регистрациони код. Поље Environment kod се попуњава
аутоматски, а поље Опциона шифра треба да остане празно. Кликните на Упис.

Андроид

iOS

Одредите и запамтите шифру, јер ће бити неопходно да је упишете приликом
сваког следећег покретања апликације. То је безбедносна мера да само Ви или неко
кога сте Ви овластили сме да користи апликацију и ауторизује приступ траженим
сервисима.

Андроид

iOS

Након извршене иницијализације апликације приказује се екран на коме ће бити
излистани захтеви за приступ, а на почетку, као и када нема захтева на чекању, та
листа је празна.

Андроид

iOS

Након уноса параметара у апликацији можете се пријавити на жељени портал.
Детаљно упутство о пријави мобилном апликацијом ConsentID је доступно на
страници Помоћ.

