
 

СЕРТИФИКАТИ за потпишување документи во ФЗО, начин на набавка, испорака, инсталација, помош. 

 

 

Почитувани Лекари, 
Доколку поседувате Токен со Персонален сертификат, и имате проблеми со негова инсталација, побарајте 
Наша помош, контактирајки не на некои од долунаведените телефони. 
 
Доколку сеуште немате персонален сертификат и доколку сте заинтересирани за негова нарачка на Токен со 
сертификатот од КИБС со пониска цена, постапката е следната: 
1.Кликнете на Линкот на КИБС 
https://e-shop.kibstrust.mk/raforms/VerbaK2.aspx 
2.Пополнете ги податоците.(телефон за помош при пополнување на податоците  02 5513 444) 

Битно инфо.: Вие купувате  Сертификат Верба К2, Немате PKI (токен), Важност 3 Години, Цената на 
фактура ќе биде 4130 денари (без разлика на цената ВИЕ плаќате  само 3900). 

3.Опција: ГЕНЕРИРАЈ ПОРАЧКА, Зачувајте ги Генерираните документи, и испечатете ги. 
4.Опција: ПЛАЌАЊЕ (се користи само за ОНЛИНЕ плаќање од страна на физичко лице, доколку плаќате на 
Фактура, оваа опција НЕ ВАЖИ). 
5.Испратете слика од Вашата Лична карта (предна и задна страна на Личната карта) на: 
 - телефонот (Вибер) 078-412-251 (КИБС-Крсте)   со назнака SASKO  или сликата испратете ја на 
 - helpdesk@kibstrust.mk       со назнака SASKO 
6. Платете ја сумата 3900 по фактура.(наместо 4130). 
7.Во меѓувреме сертификатите се изготвуваат, ќе Ве контактираат (тел., емаил), и подигањето е следно. 
 -За Скопје лично во КИБС (Комплекс Банки), со Лична Карта, и Потпишани документи од ставка 3. 
 -За другите градови, ќе Ви бидат доставени: 
  -на 26.11.2018г.(за нарачки и платени фактури до 22.11.2018г.):  
  -на 10.12.2018г.(за нарачки и платени фактури до 06.12.2018г.):  
 
 
Опција,  сертификат за 1 или 2 години: Што е разликата со 3 години ? 
 -цената, нема попуст, Истиот токен може догодина да се "наполни" со нов Валиден сертификат. 
 -секоја година истата постапка, пополни, плати, и подигни. 
 -постапката е комплетно иста како опишаното претходно.  
 
 
Информации како сами да го инсталирате токенот имате овде https://www.kibstrust.mk/mk-MK/Home/Support  
и во делот за: Verba Sign K2, Verba Sign Pro2 и Verba Seal S2;  Како да започнам со користење на сертификат 
издаден на Gemalto IDPrime PKI токен во Internet Explorer?  
* (Иако пишува Internet Explorer, Google Chrome е исто.) 
 
Доколку побарате помош за инсталација од НАС, достапни опции се: 
 -Игал Гроуп - Александар  071 700-070 12:00 до 17:00ч; 
 -Грунге ДООЕЛ - Страхил 075 899-255 12:00 до 20:00ч; 
 -ERFIX Гоце 070 584-454 Зоки 070 698-655  10:00 до 15:00ч; 
 
Плаќањето го вршите директно со фактура а цени се: 
 -Еднократна инсталација 944 денари  со вклучен ддв. 
 -Годишно одржување на сертификатот (неограничен број на инсталации) 1770 денари (по договор). 
 
Целокупната инсталација се одвива директно на Вашиот компјутер преку Team Viewer. 
 
Меѓу другото цените на инсталација се исти за сите видови на сертификати, без разлика на фирмата (КИБС, 
Телеком) од која се набавени  или времетраењето на сертификатот 1,2,3 години. 
 
Оваа можност Ви ја обезбедува 
САМ ПЛУС софтверски решенија за Стоматологија и Општа медицина (MyMouth и DoktorX) 075 600-106. 


