1. Start menü / Vezérlőpult
4. Security fül

5. Honlap elérhetőség
hozzáadása

7. Külön lapokon
(a 3. oldaltól részletezve)
8. OK megnyomása
9. Böngésző
újraindítása

2. Kis ikonok nézet

6. Például http://projekt.plandoc.hu
vagy https://plandoc.ceg.hu

3. JAVA

1. Start menü / Vezérlőpult
4. Security fül

5. Medium szint
beállítása

2. Kis ikonok nézet
6. Külön lapokon
(a 3. oldaltól részletezve)

7. OK megnyomása
3. JAVA

8. Böngésző újraindítása

Az Oracle egy komoly biztonsági rés felfedezése után úgy döntött, hogy nagyon megnehezíti a rossz
indulatú java alkalmazások dolgát, egyúttal a fejlesztőkét is.

A java 7.0.21-től kezdődően csak a megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazásokat
hajlandó nagyon veszélyesnek tűnő figyelmeztetések nélkül futtatni.
A PlanDoc rendszerre vonatkozóan ez kizárólag a feltöltési folyamatra van hatással, mivel csak a
feltöltő alkalmazáshoz használjuk az Oracle JAVA segédalkalmazását!
A PlanDoc Kft. a biztonságot szem előtt tartva, saját biztonsági tanúsítvánnyal látja el programjait. Ezek
a tanúsítványok mindegyike a PlanDoc Kft. saját tanúsítvány hitelesítés szolgáltatásával hitelesíti.
Ha felhasználónk nem szeretne több figyelmeztetést kapni, és megbízik az általunk készített
alkalmazásokban, akkor a PlanDoc Kft. hitelesítés szolgáltatójának saját tanúsítványát, mint
megbízható hitelesítés szolgáltatói tanúsítványt telepítenie kell a java környezetbe az alábbi módon:

Tanúsítvány letöltése:
http://www.plandoc.hu/certs/PlanDoc_Root_CA.csr (ha még nem történt meg)

Bizonyos böngészőkben előfordulhat, hogy a csr kiterjesztést nem menti le a böngésző,
akkor kérem egy szöveges fájlként mentse el és úgy importálja be a tanúsítványt.
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7. Be kell zárni a JAVA ablakot, majd az internetes böngésző újraindítását követően
és a feltöltés elindítása után az alábbit kell beállítani:

2.

Ezek után, ha feltöltést kezdeményez, a figyelmeztető képernyő már nem piros és a
kiadó sem lesz már ismeretlen. A továbbiakban a felugró figyelmeztetésnél lehetősége
lesz beállítani azt, hogy a továbbiakban ne jöjjön fel az indításkor megjelenő ablak.
Ezt követően a feltöltő alkalmazás minden gond nélkül megjelenik és használható!

