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2 Úvod

Přenosný Fio podpis umožní autorizovat platební příkazy z různých počítačů bez nutnosti
instalace Javy a nastavování prostředí pro každý počítač samostatně.

Přenosný Fio podpis je pouze alternativním řešením pro případ, že z jiných důvodů nelze
použít standardní Fio podpis. Důrazně doporučujeme používat pouze standardní
podepisovač.

Prvotní vytvoření autorizačního klíče doporučujeme provést ve standardní aplikaci Fio podpis na
počítači, kde jsou nainstalovány všechny potřebné programy, které umožní správný chod aplikace
Fio podpis. Kompletní manuál s postupy instalace aplikace Fio podpis naleznete na internetových
stránkách Fio banky zde: http://www.fio.cz/docs/cz/dz_manual_podepisovac.pdf .

Přenosný Fio podpis doporučujeme používat pouze k autorizaci platebních příkazů.

3 Kde mohu přenosný Fio podpis získat?

1. Do svého počítače stáhněte soubor z internetové stránky Fio banky
https://www.fio.cz/docs/cz/prenosny_fio_podpis.zip

2. Rozbalte soubor prenosny_fio_podpis.zip na Vaše přenosné  zařízení (př. Flash
disk)

4 Jak mohu přenosný Fio podpis aktivovat?

4.1 Překopírování soukromého klíče

Soukromý klíč s názvem „uživatel_datum_čas.xml“, překopírujte do složky „klice“, která je
v rozbaleném adresáři „prenosny_fio_podpis“. V případě, že nemáte soukromý klíč vytvořený,
postupujte dle manuálu k aplikaci Fio podpis, který naleznete na internetových stránkách Fio
banky zde: http://www.fio.cz/docs/cz/dz_manual_podepisovac.pdf .

4.2 Spuštění aplikace

Aplikaci spustíte pomocí souboru „start_fio_podpis.cmd“ na operačním systému windows anebo
„start_fio_podpis.sh“ pro Linux. Tímto způsobem bude rovněž docíleno automatické aktualizace
souboru „fiosign.jar“.

http://www.fio.cz/docs/cz/dz_manual_podepisovac.pdf
http://www.fio.cz/docs/cz/prenosny_fio_podpis.zip
http://www.fio.cz/docs/cz/dz_manual_podepisovac.pdf


4.3 Vytvoření profilu

1. Vyplňte přihlašovací jméno do Internetbankingu.

2. Vyberte umístění Vašeho klíče na přenosném paměťovém zařízení.

3. Klikněte na „Vytvořit“ pro uložení profilu.

5 Co všechno balík souborů obsahuje?

Soubor s názvem „prenosny_fio_podpis.zip“ v sobě obsahuje:

1. Samostatně spustitelné prostředí Java verze 7 (update 25)
2. Wget 1.11.4 pro automatické stahování nové verze aplikace Fio podpis
3. Fio podpis – fiosign.jar

6 Na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

Pro Vaše dotazy či připomínky je určen Fio servis, který naleznete v pravém horním rohu Vaší
aplikace Fio Internetbanking. Dotazy položené Fio servisem jsou autorizované a umožňují
nejrychlejší zodpovězení Vašich dotazů či připomínek.
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