
 

 הגדרה והתקנה של חתימה דיגיטלית –אופיס אדמין  1

 

 : יצירה עצמית -בטחתחתימה דיגיטלית מאו

 יש להיכנס לאופיס אדמין. .1

 ללחוץ על הגדרות ואח"כ ללחוץ על חתימה דיגיטלית. כמו שניתן לראות במסך הבא.

 

 

  



 

 יפתח המסך הבא. .2 2

"חתימה דיגיטלית מאובטחת, יצירה עצמית" כמו  –יש לבחור ב"מקור החתימה הדיגיטלית" 

 שניתן לראות בחץ שסביבו העיגול הסגול שבמסך הבא. 

*** יש לקרוא בעיון את ההודעה עם הרקע הצהוב אודות מגבלות החוק בקשר לחתימה 

 מסוג זה

 

 יצירה עצמית" –אח"כ יש ללחוץ על "יצירת חתימה דיגיטלית מאובטחת 

 

 
 

 , כמו שניתן לראות במסך הבא.יש למלא במדוייק את כל הנתונים של החברה

אפילו של תו אחד בתוכן החתימה משנה את כל  ** יש לבצע פעולה זו פעם אחת, כל שינוי,

 חתימות דיגיטליות שונות וזו בעיה. 2החתימה, דבר כזה משמעותו שיהיו לכם מסמכים עם 

 לכן יש לוודא שכל הפרטים נכונים לפני שמתחילים להפיק חשבוניות עם חתימה דיגיטלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 במסך הבא.כמו שניתן לראות כל הפרטים של העסק יופיעו בחלון,  3

 יש ללחוץ על אישור.

 

 

החתימה מוכנה שמורה ומוצפנת בתוך אופיס אדמין, אתם יכולים כעת להפיק חשבוניות עם חתימה 

 דיגיטלית

על מנת להפיק מסמך עם חתימה דיגיטלית, יש לקלוט מסמך כגון חשבונית, ללחוץ בסיום על שמירה 

והדפסה ולבחור חתימה דיגיטלית, תוך מספר שניות המסמך ישמר ויחתם דיגיטלית ויהיה ניתן 

 לשולחו במייל.

 בהצלחה!

  



 

 : או פרסונל איי.די כרטיס חכם של חברת קומסיין – לבעלי חתימה דיגיטלית מאושרת 4

כרטיס תקנת השל התוכנה את ה ורידולה ,פורטל השירותים הממשלתילאתר  סיש להיכנ .1

 החכם.

  לפני חיבור החתימה למחשב.של הורדת התוכנה יש לבצע פעולה זו 

 הורדת התוכנה.ל  מצ"ב קישור לאתר

http://www.gov.il/firstgov/smartcard 

יש לפעול לפי סדר ההוראות שבאתר. מסך הבא.לחיצה על הקישור תפתח את ה

 
  

http://www.gov.il/firstgov/smartcard


 

5  

ואח"כ  ללחוץ על הגדרות יש להיכנס לאופיס אדמין.בהצלחה לאחר שהותקנה התוכנה  .2

 כמו שניתן לראות במסך הבא. ללחוץ על חתימה דיגיטלית.

 
 יפתח המסך הבא. .3

שסביבו חתימה מאושרת כמו שניתן לראות בחץ  –יש לבחור ב"מקור החתימה הדיגיטלית" 

 שבמסך הבא.עיגול הסגול ה

 יש ללחוץ על "הגדרת חתימה דיגיטלית מכרטיס חכם".

 



 

 יפתח המסך הבא: 6

 יש למלא את הסיסמא שקיבלתם מקומסיין או מפרסונל אי.די. וללחוץ על הכפתור

 אוטומטית של התקני....חיפוש והגדרה 

שניות בערך(, אם התהליך יסתיים בהצלחה, כל השדות  10תהליך זה ימשך כמה שניות )

 יתמלאו וכל שישאר לכם לעשות זה ללחוץ על אישור.

אם התהליך נכשל, יש לוודא שהתקנתם את הדרייבר מפורטל השירותים הממשלתי כפי 

 מחשבשהסברנו למעלה ולוודא שהכרטיס החכם מחובר ל

 

סיום בהצלחה של מסך זה, יאשר שהחתימה מוגדרת בתוך אופיס אדמין, ואתם יכולים כעת להפיק 

 חשבוניות עם חתימה דיגיטלית מאושרת

על מנת להפיק מסמך עם חתימה דיגיטלית, יש לקלוט מסמך כגון חשבונית, ללחוץ בסיום על שמירה 

והדפסה ולבחור חתימה דיגיטלית, תוך מספר שניות המסמך ישמר ויחתם דיגיטלית ויהיה ניתן 

 לשולחו במייל.

  



 

 : יבוא מקובץ -בטחתלבעלי חתימה דיגיטלית מאו 7

 יש להיכנס לאופיס אדמין. .1

 כמו שניתן לראות במסך הבא. על הגדרות ואח"כ ללחוץ על חתימה דיגיטלית. ללחוץ

 
  



 

 יפתח המסך הבא. .2 8

כמו  יבוא תעודה מקובץ" – חתימה מאובטחת" –יש לבחור ב"מקור החתימה הדיגיטלית" 

 למלא את הסיסמא. שניתן לראות בחץ שסביבו העיגול הסגול שבמסך הבא.

 ".(pfx) דיגיטלית מקובץיש ללחוץ על "טעינת חתימה ואח"כ 

 
 יפתח המסך הבא של טעינת הקובץ. .3

 .Open -יש לבחור את קובץ החתימה שקיבלתם. וללחוץ על פתיחה

 

  



 

זוהו, יש ללחוץ על אישור. החתימה שפרטי במסך הבא ניתן לראות 9  

 

החתימה שמורה ומוצפנת בתוך אופיס אדמין, אתם יכולים כעת להפיק חשבוניות עם חתימה 

 דיגיטלית

על מנת להפיק מסמך עם חתימה דיגיטלית, יש לקלוט מסמך כגון חשבונית, ללחוץ בסיום על שמירה 

והדפסה ולבחור חתימה דיגיטלית, תוך מספר שניות המסמך ישמר ויחתם דיגיטלית ויהיה ניתן 

 לשולחו במייל.


