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1.

Introducere

Acest manual prezinta pasii pentru instalarea aplicatiei Primo PDF si tiparirea
documentului “Acord cu utilizatorul / Declaratie”.

2.

Instalare Primo PDF

In cazul in care se doreste imprimarea intr-un fisier PDF trebuie sa aveti instalata o
imprimanta PDF virtuala .
O astfel de imprimanta este Primo PDF iar kitul de instalare al acesteia il puteti
descarca de pe site-ul www.primopdf.com sau de pe site-ul nostru de suport:
http://support.transsped.ro .
Dupa salvarea kit-ului pentru instalarea Primo PDF in calculator, faceti dublu click
pe acesta si urmati pasii.
Efectuand dublu click, va apare imaginea de mai jos, unde trebuie sa selectati
limba dorita.

2
@Trans Sped, 2016

Dupa alegerea optiunii dorite faceti click pe OK si va aparea imaginea de mai jos,
apoi apasati butonul Next.

Cititi cu atentie informatiile din aceasta fereastra si daca sunteti de acord cu
conditiile impuse apasati butonul I Agree.
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Daca doriti puteti completa campurile libere sau puteti apasa direct butonul Next.

Pentru finalizarea instalarii apasati butonul Finish.
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3.

Tiparirea acordului cu utilizatorul

Dupa generarea automata a documentelor sau dupa completarea formularului de
pe site-ul nostru, primiti pe e-mailul dumneavoastra din certificat un mesaj cu optiunea
Tipareste documente.
Accesand Tipareste documente! se va deschide o pagina de internet cu browserul pe care il aveti setat ca implicit.

Nota: Acest mesaj apare in e-mailul dumneavoastra in urma generarii automate a
documentelor dupa efectuarea pasilor pentru reinnoirea on-line a certificatului.
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Apoi va aparea imaginea de mai jos.

Apasati Tipareste: Acordul cu utilizatorul/Declaratie si se va deschide Acordul
cu utlizatorul si fereastra pentru imprimare.
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Alegeti imprimata virtuala Primo PDF si apasati butonul Print.
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Dupa ce ati apasat butonul Print se va deschide fereastra de mai jos.

Faceti click pe butonul OK si o sa va apara imaginea de mai jos. Dupa ce selectati
optiunile dorite, apasati butonul Create PDF, alegeti locul unde doriti sa salvati
documentul si apoi o sa va apara documentul in format .pdf pe care puteti sa il semnati
electronic cu ajutorul aplicatiei Easy Sign.
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4.

Semnarea electronica a documentului Acord cu utilizatorul

ATENTIE ! Documentul .pdf care contine Acordul cu utilizatorul/Declaratie
trebuie sa fie semnat in format PKCS#7, cu ajutorul programului Easy Sign, urmand sa
fie trimis pe adresa de suport (supportqca@transsped.ro).
Programul Easy Sign se instaleaza odata cu pachetul de drivere pentru dispozitivul
criptografic. In cazul in care acesta nu este instalat in calculator sau trebuie efectuat
update-ul la ultima versiune a programului, acesta poate fi descarcat de pe site-ul nostru
de suport (http://support.transsped.ro).
Toti clientii care au certificate emise de Trans Sped pot folosi programul EasySign 2
Light (doar pe perioada de valabilitate a acestora), acesta functioneaza fara licenta,
poate semna si verifica semnaturi PKCS#7, singura limita fiind marimea fisierului (<200
mb).
Mod de utilizare:
Deschideti aplicatia EasySign 2 Light facand dublu click pe pictograma
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Asigurati-va ca aveti dispozitivul introdus in portul USB dupa care accesati
sectiunea Semnare & Criptare si faceti click pe Semneaza Document.

In noua fereastra alegeti documentul pe care doriti sa il semnati (1) si locatia in
care vreti ca acesta sa fie salvat (2). Daca locatia documentului semnat nu este
schimbata, acesta va fi salvat in aceeasi locatie in care se afla documentul original.
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Selectati din lista certificatul valid (3) si faceti click pe butonul Semneaza dupa
care introduceti codul PIN si apasati butonul Verify.

La final faceti click pe butonul Accepta si puteti trimite documentul in format
PKCS#7 (cu extensia .p7m) la adresa supportqca@transsped.ro.
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