
 
 توکن امضای دیجیتالراهنمای استفاده از 

 KeyA3 – 3کیا

 شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز

 است. دهیگرد نیو تدو هیته 3ایو دستورالعمل استفاده از توکن ک ییراهنما به منظور آشنا نیا

 معرفی و اطالعات عمومی 1

 شرح ویژگی

 3راهنمای استفاده از توکن امضای دیجیتال کیا نام سند

 1.2 نسخه سند

 3 صفحاتتعداد 

 KeyA3i  –  3کیا توکن امضای دیجیتال نام محصول

 پرداز امیپ یارتباط یشرکت مهندس شرکت تولید کننده محصولنام 

 /http://payampardaz.com/download/16391 دانلود فایل نصبآدرس 

123456 (User PIN) پین کاربر  

123456 (SO PINپین مدیر )  

03 شماره تماس پشتیبانی و خدمات پس از فروش 1 3 33 7 55 0 - ی  3 ل خ 1دا 1 0 

keya نشانی پست الکترونیک @pa ya mp a rda z . co m 

 نصب و راه اندازی 2

مراحل نصب را  باشد.قابل دریافت می اینجااست. آخرین نسخه آن همیشه از  آن نیازمند نصب بسته نرم افزاری 3استفاده از توکن کیا

 اندازی نمایید.انجام دهید و در نهایت سیستم را مجدداً راه 2و  1شکل  مطابق

 

 
 (1)شکل

 اندازی گردد.راه نیاز است نسخه قدیمی حذف و سیستم مجدداً شما، در صورت وجود نسخه قدیمی بر روی رایانه :توجه

 

 

 

http://payampardaz.com/download/16391/
http://payampardaz.com/download/16391/
http://payampardaz.com/download/16391/


 شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز  3استفاده از توکن امضای دیجیتال کیاراهنمای 

 2صفحه 

 

 

 
 (2)شکل

 بررسی عملکرد صحیح توکن 3

 (3شکل) :ییدرا اجرا نما 3ر دسکتاپ یا منوی استارت، نرم افزار مدیریت گواهی توکن کیااز طریق میانبُ

 
 (3ل شک)

کاربر، بعد از وارد کردن پین  توکن را بررسی نماید.صحیح عملکرد ، محتویات و (User PIN)پین کاربر و  Loginبا استفاده از دکمه 

زمان صدور و توانید افزار میپایین نرم بخش همچنین در نمایش داده خواهدشد. 4مانند شکل  با کلید خصوصی و عمومی کاربر گواهی

 را مشاهده نمایید.انقضای گواهی 



 شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز  3استفاده از توکن امضای دیجیتال کیاراهنمای 

 3صفحه 

 
 (4 شکل)

 پین کاربر تغییر 4

 (5شکلامکان تغییر پین کاربر وجود دارد: ) (Change User PIN)با استفاده از دکمه 

 
 (5)شکل 

 فراموشی پین کاربر یا قفل شدن توکن 5

و وارد کردن  ( PIN UserUnblockبا استفاده از دکمه ) (اشتباه پین مرتبه دهارد کردن وبعلت ) کاربرپین فراموشی پین یا قفل شدن  هنگام

So PIN (پین مدیر)  پین جدید به توکن اختصاص داد.توان می،  6مطابق شکل 

 
 (6)شکل 


