विधुतीय हस्ताक्षर
इन्स्ताल्लेशन दिशाननिे श (Installation Guidelines)

५ तल्ला ट्रे ड टावर, थापाथली, काठमाडौं, नेपाल
फोन: +९७७(०१) ५१११०७९
फ्याक्स: ९७७ १ ५१११०८० इमेल: info@cert.com.np
वेब: www.cert.com.np फेसबुक: facebook.com/nepalcert
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संस्करण : १.०.०© २०१६ नेपाल सर्टि फाइंग कम्पनी प्रा लललिटे ड सबै अधिकार सरु क्षित ।

टोकन प्रयोग गने तररकाहरु:
१.

टोकन जोड्नु होस ् र संवाि बाक्स खोल्नुहोस ् ׀

२. आफ्नो फाइल खोल्न ओपन फोल्डर् मा क्क्लक
गनह
ु ोस ् त्यहााँ तीन वटा ननिे शशकाहरू

प्रिशशुत swouniL/xuniL/caMहुनेछन ् ׀

३. आफ्नो अपरे दटङ शस्टम आनुसार ननिे शशका
छान्सनुहोस ् र Driver इन्स्टल गनह
ु ोस ् ׀

४. D rivirइन्स्टल भईसकेपनछ ST3 Ace Token
Manager खोल्र्ुहोस् ׀

५. NCC बाट दिईएको आफ्नो Token User Pin
हाल्नुहोहस ् ׀

4. After the driver installation is complete open
६ ST3
.अब Ace
प्रमाणपत्र
गएपनछ तपाईले आफ्नो ववधुतीय
Tokenमा
Manager
ह्ताक्षररत प्रमाणपत्र िे ख्नहुन्सछ ׀

७. त्यसलाई हे नुकोलागी View मा क्क्लक गनुहोस ् ׀

८. त्यसलाई तपाईको मशसन ननयाुत गनु I llatnn
eCaaifittaC मा वलिक गर्ुुहोस् ׀

९. ववधुतीय ह्ताक्षरमा Exclamation)!( चिनः
िे खखन्सछ जुन ् Root Certifying Authority
प्रमाणपत्र नभएको कारणले गिाु हो ׀

१०. सीमाहरूको कारणले गिाु Root eCaaifittaC
म्यानअ
ु शल इन्स्टल गनुपने हुन्सछ ׀
११. www.radiantca.com.np मा गएर Root Certificate
डाव्नलोंड गनुहोस ् ׀

8. To export to your machine click on install
certificate
9.The digital signature will have an exclamation
mark due to missing Root Certifying Authority
certificates.
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१२ .tccR et eirRi iowRe .इन्स्टल गनह
ु ोस ् ׀

CA: Radiant Info Tech Nepal Pvt. Ltd. इन्स्टल

गनुहोस ् ׀

१३. Radiant Sub CA इन्स्टल गनह
ु ोस ् ׀

पदहले अनन इन्स्टल गनह
ु ोस ् eaao ri rRCo C tooR
Illatnn eCaaifittaC मा क्क्लक गनुहोस ् ׀

१४. Next मा वलिक गर्ुुहोस् ׀

१५. rcRtCमा गएर आफ्नो प्रमाणपत्र तल दिएको
्टोरमा हाल्नुहोस ् र browse गनह
ु ोस ् ׀

१६. Trusted Root Certification Authorities मा गएर
आफ्नो प्रमाणपत्र इन्स्टल गनुहोस ् ׀

१७. अब ओके मा क्क्लक गनुहोस ् ׀
१८. Fililh मा क्क्लक गनुहोस ् ׀
१९. eAl को लाचग फेरी त्यदहाँ प्रकृया िोहोराउनह
ु ोस ् ׀
13. First install Root CA Certificate as shown in the
screen
short.
Install InfoTech
Certificate.
इन्स्टल
eAClick
: Radiant
Nepal Pvt. Ltd.
14. Click Next
इन्सस्टि Radiant Sub CA
15. Check on place all certificate in the following store.

And Certificate
then Browseमा
it. गएर हे नुहोस ् तपाईको
२०. View

16. Install certificate in Trusted Root Certification
प्रमाणपत्र
मान्सय (Vol d) भएको िे ख्नुहुनेछ ׀
Authorities.
Press OK Ptah मा हे नुहोस ् सबै तहगत रुपमा
२१.17.eCaaifittaiol

(Hiirwrohy)
कायम भएको हुनेछ र तपाईको ह्ताक्षर समेत
हुनेछ ׀अब एक प्रमाणीकरण पथ हे नुहोस ्। सबै

तहगत रुपमा ह्ताक्षर िे खखनेछ।

*** धन्सयवाि ***
18. Click Finish.
19. Repeat same process for the following CAs.
Install CA: Radiant InfoTech Nepal Pvt. Ltd.
Install Radiant Sub CA.

3

