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Instrukcja instalacji sterownika karty
kryptograficznej w SDK Szafir.
W związku z problemami z widocznością certyfikatów do podpisywania w aplecie SDK Szafir
przedstawiamy krótką instrukcję, jak zainstalować sterownik karty aby certyfikat był widoczny.
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Użycie karty kryptograficznej z podpisem
Przygotuj i zainstaluj na swoim komputerze kartę kryptograficzną, postępuj zgodnie z
instrukcją podaną przez Dostawcę karty. Po zainstalowaniu certyfikatu przejdź do strony z
programem 360 Księgowość i zaloguj się. W menu Finanse > Deklaracja VAT i JPK VAT w Pełnej
Księgowości lub Ewidencje > Deklaracja VAT i JPK VAT w KPIR otwórz deklarację VAT.
Uruchom proces podpisywania w PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij Deklarację VAT. Na
kolejnym ekranie wybierz ponownie Utwórz i wyślij Deklarację VAT. Użyj opcji Podpisz.
Otworzy się okno podpisywania apletu SDK Szafir.

W miejscu, gdzie powinien być widoczny certyfikat wybierz opcję Wybierz certyfikaty. Po
otwarciu się dodatkowego okna wybierz Wskaż ręcznie plik sterownika karty. W przypadku
podpisu np. PWPW Sigillum Dark, plik znajduje się w menu Mój komputer > Dysk C (najczęściej)
> Windows > System32 > asepkcs.dll.
W przypadku innych dostawców podpisu, należy poszukać pliku zawierającego w nazwie
element „pkcs” lub zapytać dostawcę o nazwę szukanego pliku sterownika oraz ewentualnego
miejsca przechowywania go na dysku.
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UWAGA!!!
Plik
sterownika
należy
skopiować
do
folderu
Mój
komputer/Dysk
C/Windows/System32/asepkcs.dll (przykładowo). Jest to wymagane ze względu na ścieżkę do
pliku, w nazwie folderów nie może znajdować się znak specjalny np. spacja, przecinek,
dwukropek itp. Jedyne dozwolone znaki to podkreślnik _ i myślnik -.
Po wybraniu tego pliku pokażą się certyfikaty. Użyj Wybierz, aby zapisać zmiany.
Po poprawnym przeprowadzeniu tego procesu, wybrany certyfikat będzie się samoczynnie
podpowiadał w oknie certyfikatów.

Użyj Podpisz i kontynuuj proces podpisywania w aplecie SDK Szafir.

Użycie e-dowodu jako podpisu kwalifikowanego
W przypadku korzystania z e-dowodu w procesie podpisywania plików w 360 Księgowość
należy zaopatrzyć się w czytnik do kart zbliżeniowych lub czytnik e-dowodów.
Następnie należy zainstalować oprogramowanie do e-dowodów dostępne pod tym linkiem dla
systemów 64bitowych, a pod tym linkiem dla systemów 32 bitowych na stronie Ministerstwa
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Finansów. Dodatkowym oprogramowaniem jest Menadżer E-dowodu, pliki instalacyjne
znajdują się tutaj. Więcej informacji o zastosowaniu e-dowodu znajdą Państwo pod tym
adresem www: https://www.gov.pl/web/e-dowod.
Po wykonaniu wszystkich wymaganych przez MF instalacji i czynności należy zalogować się do systemu
360 Księgowość, przejść do menu Finanse > Deklaracja VAT i JPK VAT w Pełnej Księgowości lub

Ewidencje > Deklaracja VAT i JPK VAT w KPIR i otworzyć deklarację VAT.
Uruchom proces podpisywania w PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij Deklarację VAT. Na
kolejnym ekranie wybierz ponownie Utwórz i wyślij Deklarację VAT. Użyj opcji Podpisz.
Otworzy się okno podpisywania apletu SDK Szafir.

W miejscu, gdzie powinien być widoczny certyfikat wybierz opcję Wybierz certyfikaty. Po
otwarciu się dodatkowego okna wybierz Wskaż ręcznie plik sterownika karty. W przypadku
podpisu e-dowodem, plik znajduje się w menu Mój komputer > Dysk C (najczęściej) > Program
Files > PWPW > e-dowód > 64 (lub 32) > e-dowod-pkcs11-64.dll.
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UWAGA!!!
Plik sterownika należy skopiować do folderu Mój komputer/Dysk C/Windows/System32/edowod-pkcs11-64.dll (przykładowo). Jest to wymagane ze względu na ścieżkę do pliku, w
nazwie folderów nie może znajdować się znak specjalny np. spacja, przecinek, dwukropek itp.
Jedyne dozwolone znaki to podkreślnik _ i myślnik -.
Po wybraniu tego pliku pokażą się certyfikaty. Użyj Wybierz, aby zapisać zmiany.
Po poprawnym przeprowadzeniu tego procesu, wybrany certyfikat będzie się samoczynnie
podpowiadał w oknie certyfikatów przy używaniu e-dowodu jako podpisu elektronicznego.

Użyj Podpisz i kontynuuj proces podpisywania w aplecie SDK Szafir.
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Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
•
•

napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość
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