Упатство за инсталирање на мобилна апликација за
одобрување на плаќања преку е-банкарство
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Логирајте се на Вашето електронско банкарство
преку компјутерот каде што е инсталиран
Вашиот дигитален сертификат

Избирате ја опцијата

Еnable MobileSign

Инсталирајте ја мобилната апликација на Вашиот
мобилен телефон
 За Аndroid ja симунвате апликацијата од Play Store
 За Iphone ja симунвате апликацијата од Apple store

Пребарувате ja aпликацијата по овој
назив: ProCredit МobileSign
! Не треба да има простор помеѓу
зборовите MobileSign
Изглед на иконата на мобилната
апликација:
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Cледете ги инструкциите на Вашиот компјутер за успешна инсталација и преминување кон
потпишување со мобилна апликација

1. Проверете дали Вашиот
мобилен телефон е точен.
Доколку имате промена во
мобилниот телефон Ве молиме
ажурирајте директно во приказот

2. Прочитајте ги условите за
користење и доколку се
согласувате штиклирајте го полето
“Се согласувам со горенаведените
услови”

3. Направете соодветно
потпишување со Вашиот
серификат

! Битно: При потпишување со сертификат користете го компјутерот каде имате
пристап до вашиот сертификат и Internet Explorer

4. Ќе добиете предупредувачка
порака дека преминувате кон
потпишување со мобилна апликација.
Кликнете “Потврди”

5. По потврдувањето на активирањето
ќе биде побрано да го внесете passwordот од вашиот сертификат ( истиот кој веќе
го користите кога потпишувате налози за
плаќање во платен промет)
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Отворете ја мобилната апликација и следете ги инструкциите
1. Променете го јазикот на апликацијата во
Македонски

2. Кликнете “Продолжи” на двата
последователни екрани

3. Избере ја опцијата “Скенирање на QR код” и со мобилниот уред скенирајте го QR кодот кој ќе
Ви се појави на екранот од Вашиот компјутер или пак рачно внесете ги Корисничкото име и Кодот
за авторизација кои може да ги најдете под QR коцката на Вашиот компјутер.

QR код

Корисничко име и
Код за авторизација

4. Внесете 4 цифрен ПИН за
отклучување на мобилната апликација.
По регистрација на уредот, успешно е
регистриран вашиот уред на Web и за
истото Ви се појавува потврда.
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Завршете го процесот со кликање
на опцијата “Finish”.

Вашиот мобилен уред е веќе регистриран за процесирање на плаќања преку мобилен.
Доколку во иднина имате потреба да го
смените мобилниот уред потребно е:
1. Да го деактивирате првиот мобилен
уред со клик на опцијата “Х”,
2. Потоа да ја изберете опцијата “Activate
new device”
3. Да ги внесете бараните броеви од
Вашата MasterCard Debit картичка
4. Да ја преинсталирате апликацијата за
мобилно потпишување на вашиот
мобилен уред со повторно превземање
на истата од Play Store или Apple Store

