
ברוכים הבאים  

לנוטריונטמדריך התקנה לתוסף החתימה הדיגיטלית 
דקות5מאפשר לבצע אישור נוטריון דיגיטלי תוך PID Printerתוסף חתימה 

ההתקנהלפנייש לנתק את כרטיס החתימה מהמחשב « 

שלבים  4כ "סה: לפני כל שלבשבמשרד הנוטריוןיש לעקוב אחר ההנחיות ולצפות בהדגמות « 
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:לנוטריונטתנאי סף להתקנת תוסף החתימה 

ומעלה7מגרסה Windowsמערכת הפעלה « 

Personal IDכרטיס חכם מאוחד של חברת «  



, אפשר לצפות במדריך ההתקנה במכשיר הטלפון
להתקנה נוחה יותר על המחשב

גולשים לאתר נוטריונט מהטלפון הנייד«

(footer)גוללים עד לתחתית האתר «

לקישור למדריך ההתקנה ולהדגמה המצולמת

«בואו נתחיל   
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1שלב 

המשפט-עבור נטID-SIGNITמתקינים תוסף 
בלבדPERSONAL-IDהתקנה זו מיועדת ללקוחות חדשים של 
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2שלב 

מכינים קובץ תמונה של חתימת יד
.  באישור הדיגיטלי מופיעה דוגמת חתימת יד של הנוטריון

צופים בהדגמה שבמשרד הנוטריון ועוקבים אחר ההנחיות כאן
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«בואו נתחיל   



:מכינים חתימת יד

»

(לא קטנה)חותמים בעט כחול חתימה , על דף לבן1)

מצלמים את החתימה, באמצעות מכשיר הטלפון2)

עם מעט רווח לבן מסביב, מצלמים בזווית המודגמת בתמונה

שולחים את התמונה לתיבת הדואל של המשרד ושומרים אותה על המחשב 3)
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ומוסיפים את התמונה ששמרנו למסמך ריקWordפותחים את תכנת 4)
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»



חותכים את תמונת החתימה/ מסובבים / מקטינים 5)
07

»



ומיד מקליקים על הרקע של החתימהקבע צבע שקוףומקליקים על צבעפותחים את התיבה 6)

מקליקים על הרקע האפרפר של  
לקבלת שקיפות, החתימה
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»

זאת התוצאה



שמירה כתמונה< קליק ימני של העכבר על החתימה השקופה 6)
09

שומרים את החתימה השקופה בתיקית הורדות7)

« בואו נמשיך  , יד-יש לנו תמונה של חתימת



א3שלב 

PID-PRINTERמורידים ומתקינים תוסף 
בנוטריונטלחתימה דיגיטלית 

יש לוודא שכרטיס החתימה הדיגיטלית מנותק מהמחשב« 

לפני שממשיכיםשבמשרד הנוטריוןיש לצפות בהדגמה « 
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«בואו נתחיל   



:Windowsלשני סוגי מערכות מותאם PID-PRINTERתוסף חתימה 

bit64מערכת/ bit32מערכת 

:בואו נברר איזו מערכת יש לכם ואיזו גרסה של התוסף עליכם להוריד« 

:תיקייה כמו זו המסומנת בתמונהובדקו האם יש לכם Cפתחו את כונן 1)

64bitהקליקו על הקישור להורדת תוסף למערכת : חיוביתאם התשובה 2)

32bitהקליקו על הקישור להורדת תוסף למערכת : שליליתאם התשובה 

11

»

?ביט64ביט ל 32מה ההבדל בין 

. סיביות יכול לחשב את המידע מהר יותר מבלי שום קשר למהירות המעבד64מעבד של 

.RAMסיביות יכול להשתמש בכמות נמוכה של זיכרון 32מעבד , לעומת זאת

ןכאנוסףמידע

https://www.technozone.co.il/how-to/32-bit-and-64-bit-what-is-the-difference-between-them/


לאחר שהקלקתם על הקישור המתאים תופיע חלונית

הפעל/ RUNמקליקים «

אם החלונית לא הופיעה«  

נכנסים אל תיקיית ההורדות < 

מקליקים על קובץ ההתקנה  < 

הפעל/ RUNמקליקים על < 
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»



»1

מקליקים

»2

מקליקים
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»3

את הסימון בתיבה זולבטל חובה 

מקליקים

»



« בסדר  שהכל נוודא ,  ההתקנה הסתיימה

»4»5»6

מקליקים

מקליקים
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:בסיום תהליך ההתקנה מוודאים
PIDPrinterנוסף אייקון שולחן העבודה למסך «

"מדפסת"נוסף אייקון שורת המשימות לסרגל « 

PIDPrinterתיקיה בCתוסף החתימה עצמו הותקן בתוך כונן «  
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« נמשיך להגדרות , ההתקנה הסתיימה



ב3שלב 

PID-PRINTERמגדירים את תוסף 

יש לחבר את כרטיס החתימה הדיגיטלית למחשב« 

לפני שממשיכיםשבמשרד הנוטריוןמומלץ לצפות שוב בהדגמה « 
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«בואו נתחיל   



בסרגל המשימותPID-Printerפותחים את חלונית ההגדרות של « 

קליק עכבר ימני על האייקון פותח תפריט( 1

פותח את החלוניתהגדרותקליק עכבר שמאלי על ( 2

<<המוצגת משמאל 
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»



כללי: לשונית « 

סימונים בתיבות איןלוודא ש

כתוב ללוגסימון בתיבה ישלוודא ש

החללהקליק 
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»



ארכיון קבצים: לשונית « 

לוודא שהתיבות מסומנות כמו בתמונה« 

החללהקליק על « 
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»
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»

Direct Sign: לשונית « 

לפי בחירהלבטל סימון בתיבה 
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»

Direct Sign: הגדרות « 

:קליק על הכפתור הירוק לפתיחת חלונית

הוספת כרטיס

כשהחלונית נפתחת היא ריקה מפרטים

:בחר כרטיסקליק על הכפתור  

כעת מתבצע זיהוי של הכרטיס המחובר למחשב
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»

Direct Sign: הגדרות « 

עריכת כרטיסחלונית 

להקליד את פרטי הנוטריון ואת הסיסמה

נוטריוןלסמן את התיבה 

הגדרות חתימת נוטריוןלהקליק על הכפתור 

נוטריון
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»

Direct Sign: הגדרות « 

כרטיס נוטריון< עריכת כרטיסחלונית 

בוחרים את השפות בחותם הנוטריון

אם צריך, מקלידים שם בעברית ובשפות זרות

אישורמקליקים על 
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»

Direct Sign: הגדרות « 

עריכת כרטיסחלונית 

תמונת חתימת נוטריוןמסמנים את התיבה 

הגדרות תמונת חתימת נוטריוןמקליקים על 
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»

Direct Sign: הגדרות « 

הגדרות תמונת חתימת נוטריון< עריכת כרטיסחלונית 

מקליקים ובוחרים את קובץ החתימה ששמרנו 
(במדריך זה2בשלב )בתיקיית הורדות 

.תמונת החתימה תופיע בחלונית

:ךכמקלידים את נתוני המיקום 
660= מלמעלה / 460= משמאל 

:משנים את נתוני גודל החתימה כך
:  נמוכה-לחתימה אופקית

80= גובה / 100= רוחב 
:  גבוהה-לחתימה אנכית

100= גובה / 50= רוחב 

אשרמקליקים על 
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»

Direct Sign: הגדרות « 

עריכת כרטיסחלונית 

אישורמקליקים על 
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»

Direct Sign: הגדרות « 

מוודאים שהסיסמה נשמרה  

ושהחתימה מוגדרת כחתימה נוטריון

יש , אם הטקסט לא מופיע כמוצג בתמונה

להקליק על הכפתור הכחול  

22-24ולבצע שוב את עמודים 

:מקלידים נתוני המיקום של החותם האדום

655= מלמעלה / 50= משמאל 

(620במקום )

אישורמקליקים על 

החלונית תיסגר



4שלב 

קבוע לתוסףרשיוןמבקשים קוד 

קבוע  רשיוןלבקשת קוד עקבו אחר ההנחיות . יום60-תקף לרשיוןמגיע עם קוד PID-PRINTERהתוסף « 

הזינו אותו בשדה המיועד, כשהקוד החדש יגיע בדואל« 
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29
...לפני שמתחילים לעבוד

בנוטריונטצופים בהדגמה המצולמת לאישור נוטריון דיגיטלי  



30
בנוטריונטלעבודה נכונה ומהירה 

מבצעים את ההנחיות שבדף האישור המבוקש


