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1. BLOK: TEORIE CERITIFIKÁTŮ (CCA 1,5 HOD.) 

 Co je to certifikát 

 Jak vypadá certifikát 

 Co obsahuje certifikát 

 Vlastnosti certifikátů 

 Princip použití certifikátů 

 Druhy certifikátů 

 Uložiště certifikátů 

 Pravost certifikátů 

 Legislativa 

 Kde a jak je využít 

 

2. BLOK: PRAKTICKÉ UKÁZKY (CCA 2,0 HOD.) 

 Ukázka vytvoření žádosti o certifikát (v případě uložiště v PC) 

 Instalace certifikátů po obdržení emailu od ICA (v případě uložiště v PC) 

 Ukázka stažení totožného certifikátu z webu ICA 

 Záloha privátního klíče (v případě uložiště v PC) 

 Záloha již nainstalovaného certifikátu (v případě uložiště v PC) 

 Ukázka certifikátů na čipové kartě a registrace do PC přes aplikaci Securestore 

 Nastavení certifikátů do Outlooku 

 Ukázka odeslání elektronicky podepsaného emailu z Outlooku 

 Ukázka zašifrovaní mailu a jeho odeslání v Outlooku 

 Ukázka obnovy certifikátu 

 Ukázka zneplatnění certifikátu 

 Předvedení aplikace ICA Secom PDF 

 Podepsání PDF dokumentu bez časového razítka  

 Ukázka ověření podpisu a přidání certifikátu mezi důvěryhodné  

 Podepsání PDF dokumentu s časovým razítkem (ukázka nastavení politiky a URL, autentizace KC certifikátem k TSA) 

 Podepsání PDF dokumentu viditelným podpisem (ukázka nastavení textu a obrázku + umístění viditelného podpisu) 

 Podepsání libovolného dokumentu (kromě PDF) interním nebo externím podpisem s přidáním časového razítka 

 Ukázka vícenásobného podpisu jednoho dokumentu (PDF i Word) 

 Ukázka hromadného podepsání více dokumentů 

 Zobrazení historie podpisů 

 

3. BLOK: PROSTOR PRO INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (CCA 0,5 HOD.) 

 Řešení individuálních dotazů 

 Možnost vyřešení aktuálních problémů účastníků školení s certifikáty 

 Řešení technických problemů na uživatelských PC 

 Vydání 2-3 zaměstnaneckých certifikátů pro zájemce zdarma 

 Jiné požadavky 


