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2.3.2

2.3.1.1
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testimonis de la T-CAT

1.

Introducció

El present document és el Manual d’ús del gestor de testimonis (programari de gestió) de la
targeta T-CAT de CATCert. Mitjançant aquest programari es poden gestionar aspectes com
canviar els codis personals d’identificació i desbloqueig (PIN i PUK), esborrar i consultar el
contingut de la targeta, etc.

2.

Ús del producte

2.1 Requisits mínims i identificació de la versió
Abans de fer servir el Gestor de testimonis de la T-CAT s’han de tenir clars els requisits
mínim del sistema operatiu amb el que es treballa i la versió del Gestor que s’està fent servir.
Requisits mínims:



Windows 7 (32 i 64 bits – hi ha dues versions)
Un lector criptogràfic

Versió del Gestor:


Per identificar la versió del Gestor que fem servir, hem d’accedir al menú
“Ajuda” on trobarem l’opció “Sobre”. Aquesta opció ens mostra la versió:

Figura 1: Sobre

2.2 Accés al programari del Gestor de la T-CAT
1) Cal accedir a Inici > Programes > CATCert > Gestor de testimonis (o Utilitat de
gestió de testimonis).
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El gestor de testimonis de la T-CAT o Gestor de la T-CAT es troba dins de menú
“Programes” de l’equip informàtic de l’usuari.
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Figura 2: Menú “Programes” de Windows

2) També es pot accedir a la Utilitat de gestió de testimonis mitjançant l’accés directe
situat a la barra del menú Inici:

Figura 3: Accés directe

3) Si premem l’opció Gestor de testimonis s’obrirà la Utilitat de gestió de testimonis:

4) La finestra mostrarà els lectors de targeta que teniu instal·lats i l’estat de cadascuna
de les targetes. Quan no hi hagi cap targeta inserida al lector, veureu solament el
nom del model del lector.
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Figura 4: Utilitat de gestió de testimonis
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5) Quan inseriu la targeta us apareixerà “present” i a posteriori dues possibilitats:
o
o

“operacional”: quan la targeta ja ha estat inicialitzada (la targeta té el format
intern que li dóna CATCert)
“no inicialitzat”: quan encara no ha estat inicialitzada amb el PIN i PUK
corresponent (es tracta d’una targeta verge)

Figura 5: Estat “present” de la utilitat de gestió de testimonis

Nota: quan no hi hagi cap targeta inserida al lector, les opcions del menú
“Testimoni” i les opcions Importar ID Digital i Importar Certificats del menú
“IDs Digital”, estaran deshabilitades.

2.3 Menús del Gestor de la T-CAT
Existeixen cinc botons o menús a la barra horitzontal del gestor de la T-CAT dels què en
aquest manual explicarem dos. Per una banda, el menú “ID digitals” que mostra i permet
gestionar els certificats continguts en la targeta i, per l’altra, el menú “Testimoni”, que permet
gestionat el propi suport físic, la targeta.

2.3.1 Menú “ID digitals”
El menú ID Digitals conté les següents opcions:
o
o
o
o

Mostrar els ID digitals registrats
Importar l’ID digital
Importar certificats
Surt

L’opció Mostrar els ID Digitals registrats permet a l’usuari identificar els ID Digitals continguts
a la targeta. El terme ID Digital compren un parell de claus (clau pública i privada) i un
certificat, que pot ser utilitzat per a operacions tals com signar i xifrar. Podreu notar que un ID
Digital pot trigar una estona per a ésser registrat i per a què aparegui en el quadre de diàleg
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2.3.1.1 Opció “Mostrar els ID digitals registrats”
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Mostrar els ID Digitals registrats, tot depenent dels objectes que tingueu emmagatzemats a
la targeta, i de la velocitat del lector.
Així doncs, el menú Mostrar els ID Digitals registrats us mostrarà els ID Digitals que tingueu
emmagatzemats a la targeta i que hagin estat registrats al magatzem de certificats local.
El quadre de diàleg tindrà el següent aspecte quan un ID Digital estigui registrat (sempre que
aquest hagi estat seleccionat com a l’exemple):

Figura 6: Quadre de diàleg Mostrar els ID Digitals registrats

Aquest quadre de diàleg us permetrà fer les següents operacions:

Figura 7: Pregunta
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1) Esborrar ID digital:
a. Aquesta opció us permetrà esborrar tots els objectes de l’ID digital de la
targeta (certificats i parell de claus). Quan premeu el botó Eliminar l’ID digital,
apareixerà el següent missatge de confirmació:
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b. Si premeu l’opció SÍ, l’ID digital serà esborrat de la targeta, prèvia introducció
del PIN.
c. Si premeu l’opció NO, es tancarà la finestra i l’ID digital no serà esborrat.
d. Si premeu l’opció SÍ, us demanarà que indiqueu el NIP (PIN) de la targeta:

Figura 8: Introducció del PIN

e. Indicant el PIN correcte i prement D’acord, l’ID digital serà esborrat. Si premeu
Cancel·lar l’operació s’avortarà.
NOTA: el Gestor de testimonis establirà una longitud màxima i mínima del
PIN i del PUK. Només entrant una longitud d’entre 4 i 8 caràcters estarà
permès prémer el botó D’acord.
2) Comprovar la caducitat:
a. Si premeu el botó Comprovar la caducitat, s’obrirà un quadre de diàleg que us
informarà dels certificats que caduquin en els propers 30 dies.
b. Aquest quadre de diàleg també s’obrirà de forma automàtica cada vegada que
inseriu una targeta al lector que contingui certificats que caduquin en els
propers 30 dies. En aquest cas tindreu una opció per deshabilitar aquest avís
per aquest certificat en concret.
3) Veure certificat
a. Si premeu aquesta opció podreu veure els detalls del certificat seleccionat.

2.3.1.2 Botó “Importar l’ID Digital”
La Utilitat de gestió de testimonis permet importar un ID digital a la vostra targeta. Quan
importeu el fitxer, les claus i els certificats quedaran emmagatzemats de forma segura a dins
de la targeta.
Nota: el terme ID “Digital” s’utilitza per a referir-se a la combinació d’un certificat, que
inclou la clau pública i una clau privada (format PKCS#12), i que normalment està protegit
per una contrasenya.
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Per importar un ID digital:
1) Premeu l’opció Importar l’ID digital:
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Figura 9: Gestor de testimonis: Importar l’ID Digital

2) A continuació, s’ha d’indicar on està localitzat l’ID digital, que pot estar tan en el disc
dur com en una memòria externa. Seleccioneu l’ID digital i premeu Obrir.
3) Tot seguit us preguntarà la contrasenya que heu utilitzat per tal de protegir l’ID digital:

Figura 10: Entreu contrasenya

4) Quan premeu D’acord, si la contrasenya és correcta, us preguntarà si voleu importar
el certificat de signatura trobat a l’ID digital:

5) Quan un ID Digital conté, no només el certificat d’usuari, sinó també el certificat de
l’autoritat que ha signat el certificat d’usuari, es pot importar l’anomenat certificat de
jerarquia a la targeta (cadena de certificació).
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Figura 11: Certificat de signatura
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6) A continuació us demanarà que introduïu el PIN de la targeta i el certificat
s’importarà.
Nota: quan s’ha indicat que es vol importar un certificat de jerarquia i aquest
encara no està registrat al Magatzem de Certificats de Microsoft, us preguntarà si
el voleu guardar al magatzem de certificats arrel:

Figura 12: Avís

7) Quan l’ID digital s’hagi importat correctament us serà notificat el resultat:

Figura 13: Avís d‘ID digital importat

2.3.1.3 Botó “Importar certificats”
La Utilitat de gestió de testimonis permet importar a la targeta certificats de les Autoritats de
Certificació (CA). Aquest fitxer s’emmagatzemarà de forma segura a la targeta, millorant la
seva flexibilitat i mobilitat.
Per a importar un certificat:

006_20070524

1) Premeu la opció Importar certificats:
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Figura 14: Importar certificats

2) A continuació haureu d’indicar on està localitzat el certificat, que pot estar tan al disc
dur com en un altre suport d’emmagatzemament. Seleccioneu el certificat i premeu
Obrir; després haureu d’introduir el PIN de la targeta i el certificat s’importarà.
3) Quan el certificat hagi estat importat veurem l’avís:

Figura 15: Avís de certificat importat

2.3.1.4 Botó “Surt”

Figura 16: Menú Surt
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Si cliquem al botó “Surt” es tancarà la Utilitat de gestió de testimonis.
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2.3.2 Menú “Testimoni”
2.3.2.1 Botó “Esborrar el testimoni”
Una targeta pot ser reinicialitzada un cop ha estat emesa i, per això, cal esborrar el testimoni
o token des de la l’opció “Esborra testimoni”:

Figura 17: Esborra testimoni

Atenció : esborrar el contingut d’una targeta suposarà eliminar tota la informació
continguda en ella. Abans de procedir, us apareixerà un missatge advertint-vos d’aquesta
circumstància.
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Figura 18: Avís
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Aquest quadre de diàleg us permetrà fer les següents operacions:
Per a importar un certificat:
1) Aquesta opció us permet un esborrat del testimoni i de tots els objectes inserits a ella.

Figura 19: Esborra testimoni

Per tal d’esborrar el contingut de la targeta s’haurà d’entrar el PUK actual, permetent definir
una nova Etiqueta del testimoni i un nou PIN.

Camp

Requeriment

Etiqueta de testimoni

L’etiqueta de testimonis ha de contenir algun
caràcter amb un límit màxim de 32, per tant no
pot estar buida.

Introdueix PUK

La longitud mínima del PUK és de 4 caràcters i
la màxima de 8 caràcters.

Introdueix PIN (NIP)

La longitud mínima del PIN és de 4 caràcters i la
màxima de 8 caràcters.

Confirmar PIN (NIP)

Ha d’ésser igual al PIN entrat.
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2) Per completar el procés cal que empleneu els camps del formulari tenint en compte
els següents requisits:
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Requisits dels camps PIN / PUK

Nota: Tan el PIN com el PUK poden estar formats per caràcters alfanumèrics:

lletres (minúscules o majúscules), números, caràcters especials / símbols (com
@, # i &) i espais en blanc.
És obligatori que la longitud mínima sigui de 4 caràcters i la màxima de 8, d’una
altra manera no podreu prémer el botó D’acord.

3) Al prémer el botó D’acord veureu un missatge informant-vos de que la targeta s’està
inicialitzant i quan l’operació s’hagi completat amb èxit veureu el següent missatge de
confirmació:

Figura 20: Esborra testimoni

2.3.2.2 Desbloquejar PIN
La Utilitat de gestió de testimonis permet desbloquejar el PIN (NIP) de la vostra targeta quan
aquesta ha estat bloquejada. Per a poder desbloquejar el PIN haureu de conèixer el PUK de
la targeta. El PUK, si no el coneixeu, el podeu recuperar des del següent enllaç:
http://scd.catcert.cat/pin

006_20070524

Per tal de desbloquejar-lo, premeu l’opció Desbloquejar PIN del menú Testimoni i s’obrirà el
següent quadre de diàleg:

| Ref.: D1150 | Versió: 1.3 | Pàgina 14 de 34

Manual d’ús del gestor de
testimonis de la T-CAT

Figura 21: Desbloquejar PIN

Indiqueu el PUK, un nou PIN i confirmeu-lo. Després premeu D’acord. Si el PIN s’ha
desbloquejat correctament, veureu el següent missatge:

Figura 22: PIN desbloquejat

2.3.2.3 Canviar PIN
La Utilitat de gestió de testimonis permet canviar el PIN de la vostra targeta. Seleccionant
l’entrada del menú Canviar PIN, s’obrirà el següent quadre de diàleg:

006_20070524

Figura 23: Canviar PIN
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Indiqueu el PIN antic, després el nou i confirmeu-lo. Si el PIN es canvia amb èxit, veureu el
següent missatge:

Figura 24: PIN canviat amb èxit

2.3.2.4 Informació sobre el PIN
Cada cop que entreu el PIN, ja sigui des d’alguna aplicació o des del propi gestor, aquest
informarà sobre l’estat del PIN.
Hi ha tres intents per entrar el PIN correctament; si l’entréssiu tres cops consecutius de
forma incorrecta el PIN quedaria bloquejat. Llavors hauríeu d’utilitzar l’opció Desbloquejar
PIN del menú Testimoni.

Nota: Hi ha quatre possibles estats per al PIN:
o
o
o
o

PIN correcte
PIN s’ha entrat incorrectament almenys un cop
Us resta un intent final per a entrar el PIN correctament
PIN bloquejat

2.3.2.5 Canviar PUK
La Utilitat de gestió de testimonis permet canviar el PUK de la vostra targeta.
Aquest quadre de diàleg us permetrà fer les següents operacions:
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1) Canviar el PUK:
a. Haurem de prémer el PUK antic i confirmar dues vegades el PUK nou
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Figura 25: Canviar PUK

b. Si no coneixem el PUK, recomanem no entrar cap numeració per no bloquejar
la targeta criptogràfica. Podem recuperar el PIN i el PUK des
de http://scd.catcert.cat/pin
c. Si entrem correctament el PUK, i confirmem dues vegades el PUK nou,
aquests dos últims han de ser iguals, ens apareixerà un missatge de PUK
canviat:

Figura 26: PUK canviat amb èxit

2.3.2.6 Informació sobre el PUK
Cada cop que entreu el PUK, normalment des del propi gestor de testimonis, aquest
informarà sobre l’estat del PUK.
Hi ha tres intents per a entrar el PUK correctament, si l’entréssiu tres cops consecutius de
forma incorrecta el PUK quedaria bloquejat i no es podria desbloquejar. Per tant, la targeta
quedaria inutilitzable.
Nota: Hi ha quatre possibles estats pel PUK:
PUK correcte



PUK s’ha entrat incorrectament almenys un cop



Us resta un intent final per a entrar el PUK correctament



PUK bloquejat
006_20070524
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2.3.2.7 Mostrar els objectes de testimonis
L’opció Mostrar els objectes de testimonis dóna una visió més detallada i tècnica dels
objectes emmagatzemats en el testimoni. Mostra informació específica dels objectes que hi
ha, de forma classificada. Aquest menú no està pensat per a donar informació detallada de
la relació entre els objectes ja què per a això tenim l’opció Mostrar els ID Digitals registrats.
Al prémer l’opció Mostrar els objectes de testimonis, s’obrirà el quadre de diàleg següent:

Figura 27: Mostrar els objectes de testimonis

Quan s’obri aquest quadre de diàleg només es mostraran els objectes públics. Per veure els
objectes privats, haureu de prémer el botó Mostrar tots els objectes i introduir el PIN.

Figura 28: Introducció del PIN

Figura 29: Informació de testimoni
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Els camps del menú “Informació de testimonis” contenen la següent informació:
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2.3.2.8 Contingut de testimonis
Els camps d’aquesta finestra mostren el contingut de la targeta.

2.3.2.9 Eliminar l’objecte
Després de seleccionar un objecte, si premeu el botó Eliminar l’objecte, aquest serà esborrat
de la targeta. Aquesta operació és irreversible i pot causar errades en el funcionament de la
targeta. Després de prémer aquest botó, us preguntarà si esteu segurs de realitzar aquesta
operació. Si premem ‘Sí’ l’objecte s’esborrarà mentre que si premem ‘No’ l’objecte no serà
esborrat i tornarem al menú principal:

Figura 30: Eliminar l’objecte

2.3.2.10

Veure el certificat

El botó Veure el certificat permet veure els detalls del certificat seleccionat.

Figura 31: Veure el certificat

Mostrar tots els objectes

Quan obriu l’opció Mostrar els objectes de testimonis només visualitzareu els objectes
públics; per tal de veure també els privats, podeu utilitzar el botó Mostrar tots els objectes.
Per veure tots els objectes, haureu d’introduir el PIN de la targeta.
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2.3.2.11
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3.

Preguntes més freqüents (PMF)

3.1 Incidència de visibilitat des del navegador
Incidència corresponent al comportament en què el certificat d’una targeta criptogràfica no
sigui visible al navegador Internet Explorer.
Possibles causes:



El Safesign no carrega un certificat en concret.
En altres equips i, fins i tot, altres usuaris de la mateixa màquina es carreguen
correctament els certificats.

Solució:
1) La primera opció és anar a l’apartat 3.5 de la pàgina 14 (Clean Certificate Cache)
2) Si persisteix el problema, cal esborrar el fitxer amb el nom de fingerprint o empremta
digital, del certificat que ofereix els problemes:
Windows 7
o
o

C:\Users\%USERNAME%AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates\
My\Keys
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCertificates
\My\Certificates

006_20070524

3) En últim cas, si les solucions que ens precedeixen no són satisfactòries, l’opció és
esborrar el perfil de l’usuari i tornar-lo a crear. En aquesta opció, és l’administrador
d’aquella xarxa qui ha d’avaluar si el cost de l’acció és assumible.
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3.2 Incidència/millora del Safesign per a que demani o no el PIN a
cada signatura
Configuració del gestor de testimonis per a que el PIN no es guardi en sessió i el demani
cada cop que es vol realitzar una signatura. S’ha de tenir en compte que els passos
següents afecten a totes les instàncies dels programes per a que demanin sempre el PIN en
operacions de signatura. No recomanem que es facin aquests passos ja que mantenir el PIN
en sessió pot oferir problemes de seguretat, però tot i així, si el sistema ho requereix cal
seguir les instruccions que trobarem a l’apartat ‘Solució’.
Possibles causes:


Clau del registre desactivat

Solució:
1) Barra d’inici > Executa

Figura 32: Barra d’inici
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2) Accedim al registre de Windows mitjançant la comanda regedit.

Figura 33: Accés al registre
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3) Cerquem la variable:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\SafeSign
Standard Cryptographic Service Provider\LogonForEverySign

Figura 34: Registre de Windows

4) Cliquem sobre la variable i li donem valor 1, acceptem i tanquem el registre:

Figura 35: Variable del registre

A partir d’ara sempre ens demanarà el PIN per a cada operació de signatura.
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Si volem tornar a l’estat anterior n’hi ha prou en seguir els mateixos passos que ens
precedeixen i guardar el valor ‘0’ la variable.

| Ref.: D1150 | Versió: 1.3 | Pàgina 22 de 34

Manual d’ús del gestor de
testimonis de la T-CAT

3.3 Incidència en la desinstal·lació del Safesign
En alguns casos l’usuari no pot instal·lar una nova versió de Safesign degut a que hi ha una
versió antiga que ha quedat mal desinstal·lada. A continuació, mostrem com realitzar la
desinstal·lació manual del gestor de testimonis en casos on aquest punt sigui bloquejant per
actualitzar la nova versió.
Possibles causes:



Els fitxers instal·lats de la versió actual de Safesign han quedat corruptes
Alguns fitxers corresponents al Safesign han quedat bloquejats

Solució:
1. Assegureu-vos que la persona està fent els següents passos té drets d'administrador.
2. Neteja del sistema:
Desinstal·lar el programari A.E.T. SafeSign mitjançant el Panell de control (programes i
característiques). Un cop desinstal·lat, reiniciar el sistema. És important!
3. Treure manualment totes les entrades (referents a SafesSign) del registre següent:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards
---> No eliminar la carpeta "SmartCards", aquesta és una entrada important a tenir!
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Sobretot, verifiqueu que el Crypto Provider que apareix relacionat és el de SafeSign, la resta
no les esborreu:
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Elimineu les següents entrades, si existeixen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A.E.T. Europe B.V.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\SafeSign
Standard Cryptographic Service Provider
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\SafeSign
Standard RSA and AES Cryptographic Service Provider
---> I les altres persones entrades al registre relacionats amb «AET". i "SafeSign".
4. Eliminar els següents
C:\Windows\SysWOW64:

arxius

si

existeixen

a

C:\Windows\System32

i

aetcngss.dll
aetcrss1.exe
aetcsss1.dll
aetcsss1.sig
aetdlss1.dll
aetjcss1.dll
aetpkss1.dll
aetpksse.dll
aetpkssw.dll
aettask.dll
5. Eliminar la carpeta següent:
C:\Program Files (x86)\A.E.T. Europe B.V
6. Després d'això, reinicieu el sistema. Això és molt important.
7. Ara cal utilitzar l'instal·lador versió SafeSign 3.0.124 i executar la nova instal·lació.
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---> Reiniciar el sistema de nou! Important!
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3.4 Incidència

amb
ininterrompudament

el

Safesign:

ens

demana

el

PIN

Casualment, ens podem trobar que se’ns demana el PIN de forma ininterrompuda i
perpètuament. Aquest error ens apareix quan els controladors del lector no són els adequats.
Per tant, aquest error és propiciat quan els controladors del lector no són els del fabricant i el
sistema operatiu ha configurat un controlador genèric de Windows que provoca l’error.

Figura 36: Introducció del PIN

Possibles causes:



Configuració per defecte
Claus de registre desactivades

Solució:
Actualitzar els controladors referents al lector. Els lectors distribuïts per CATCert són els
models C3PO LT31, BIT4ID mini lector EVO o BIT4ID ACR38. Pel que fa el C3PO LT31, la
versió de controlador ha de ser la 1.30 o superior que es pot trobar al mateix lloc web del
fabricant (http://www.c3po.es/pv_ltc31.html).

Figura 37: Administrador de dispositius
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Per actualitzar-lo haurem d’anar des del menú Inici de Windows a Configuració i
posteriorment Tauler de Control. Un cop allà, hem d’anar a l’Administrador de dispositius tal
com es pot veure a la següent imatge:
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Quan li indiquem l’opció d’actualitzar el controlador haurem de seleccionar la opció de que
volem anar-ho a cercar manualment i seleccionar l’arxiu que haurem descarregat
anteriorment o que ja tindrem a la carpeta del disc dur que nosaltres vulguem.
Un cop actualitzats els controladors, reiniciem l’ordinador i comprovem el lector de nou.
En el cas del Bit4ID ACR38 i el BIT4ID minilector EVO, el procediment és el mateix i el
controlador el podeu trobar a la web de BIT4ID: http://www.bit4id.com/

3.5 Incidència de visibilitat des del gestor de testimonis en alguns
equips
En altres equips i, fins i tot, en altres usuaris de la mateixa màquina (administrador) es
carreguen correctament els certificats.

Nota Important: Es detecta aquesta casuística en equips on hi ha instal·lat el mòdul
criptogràfic del DNI electrònic (DNIe) i concretament la versió 6.0.2. Recomanem instal·lar
la versió 11.1.0 o superior (http://www.dnielectronico.es/descargas) en cas de voler utilitzar
targetes T-CAT per evitar que la funcionalitat corresponent a la lectura del gestor de
testimonis Safesign quedi inhabilitada.

Possibles causes:


El registre d’aquell equip o el perfil ha quedat afectat

Solució:
La primera opció és assegurar-nos de tenir instal·lat la última versió de Safesign 3.0.124
La segona opció és aplicar la solució de l’apartat 3.5 de la pàgina 14 (Clean Certificate
Cache)
En tercer lloc, si persisteix el problema, cal modificar la següent clau de registre
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SystemCertificates\MY\PhysicalStores\ssPRO
V.MY] amb el següents valors:
"OpenStoreProvider"="ssMYProv"
"OpenEncodingType"=dword:00010001
"OpenFlags"=dword:00000000
"OpenParameters"=hex:
"Flags"=dword:00000000
006_20070524

"Priority"=dword:00000001
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En últim cas, si les solucions que ens precedeixen no són satisfactòries, l’opció que posem a
disposició és la d’esborrar el perfil de l’usuari i tornar-lo a crear. Aquesta opció, és
l’administrador d’aquella xarxa qui ha d’avaluar si el cost de l’acció és assumible.

3.6 Inhabilitar opcions d’esborrat pel gestor de testimonis
Organitzacions que disposen d’equips on hi ha el Safesign es troba instal·lat i que volen
inhabilitar opcions susceptibles d’un mal ús com ‘Eliminar testimoni’ o ‘Eliminar ID Digital’
NOTA IMPORTANT: No és responsabilitat de CATCert el mal ús d’aquesta opció, s’ha
d’anar en compte amb quines opcions s’habiliten i quines es deshabiliten.

Figura 38: Digital ID’s

Possibles causes:


Evitar un mal ús i un esborrat accidental de la T-CAT

Solució:

006_20070524

S’han de modificar dos valors del registre a través d’un usuari amb privilegis d’administrador i
amb el gestor de testimonis tancat:
- DeleteDigitalIDAction
- InitTokenAction
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La clau del registre es troba a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A.E.T. Europe
B.V.\SafeSign\2.0\Actions, on estan llistades totes les entrades del menú del programari
SafeSign. Les que tenen valor "1" si es mostren i les que tenen un "0" com a valor no són
visibles. Per tant, heu de modificar els dos valors com s’indica en les imatges següents:

Figura 39: Clau del registre

Figura 40: Clau del registre

Un cop modificats, cap usuari veurà l’opció ‘Suprimeix ID digital’ ni l'opció ‘Esborrar testimoni’
del menú Testimoni.

3.7 Incidència en l’autenticació amb certificats a través de CITRIX
XenDesktop
Organitzacions que disposen d’estacions de treball thin clients amb XenDesktop 4 o superior
(Presentation Server 4.5) i el Safesign 3.0.76 (o superior) instal·lat, no poden autenticar-se
contra un CDSCD de domini a través d’un certificat digital (targeta criptogràfica).
Possibles causes:


Component Credential Manager del programari Safesign
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Descripció: Es tracta d’una petició a càrrec d’algunes organitzacions per tal de solucionar
l’autenticació amb certificats digitals d’identificació contra un certificat de servidor i
controlador de domini. A l’origen de l’error es detectava un certificat de xifrat en comptes del
d’identificació i això produeix que no es pugui autenticar degut a que el certificat habilitat no
és d’identificació:
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Figura 41: Inici de CITRIX XenDesktop

També s’han detectat problemes al bloquejar la sessió i el fet de tornar a reconnectar per
iniciar sessió de nou, després d’un període de temps. Al realitzar l’inici de sessió apareix el
següent error, sense quedar-ne rastre al registre de successos de Windows:
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Figura 42: Error inici de CITRIX XenDesktop
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Solució: Realitzar la instal·lació, desactivant el Credential Provider, seguint el següents
passos:

Figura 43: Inici d’Instal·lació de CITRIX XenDesktop
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Figura 44: Acord de llicència
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Figura 45: Carpeta destí

Figura 46: Desactivar opció Credential Provider
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Sobretot, cal desactivar la opció Credential Provider en aquest punt:
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Figura 48: Finalització de la instal·lació
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Figura 47: Instal·lació personalitzada

Manual d’ús del gestor de
testimonis de la T-CAT

3.8 Notes de la versió del SafeSign 3.0.124 per ús en serveis AOC
Problemes coneguts de la versió 3.0.124:
Error de “Des-registre” de certificats:
La versió 3.0.124 no “elimina” l’enllaç que es fa en el Windows dels certificats a la targeta i
que permet utilitzar-los mentre la targeta està posada al lector quan aquesta es treu del
lector. Això fa que el Windows es “pensi” que la targeta està encara posada i presenti el
certificat com a utilitzable a l’hora de fer operacions que requereixin d’ell (autenticacions,
signatures, etc..). Donat que el Windows no s’adona que la targeta ja no hi és, la operació
falla sense donar cap missatge i bloqueja la navegació o no retorna cap error controlat per
part de l’aplicació de torn.
És un error únicament de usabilitat ja que mai es podrà signar ni fer cap operació de
signatura amb aquesta “referència” a certificat que ha quedat instal·lada perquè realment
l’accés a la clau privada continguda a la targeta no és possible. No obstant, donat que el
Windows es “pensa” que la targeta està posada perquè el controlador de la targeta
l’enganya, fa que els errors que es retornen puguin no ser aclaridors per l’usuari.
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Finalment, dir que la forma de solucionar l’error aquest és “des-registrar” manualment els
certificats de targeta anant a la opció “Quitar” del gestor del magatzem de certificats de
l’Explorer. Cal seleccionar el certificat que es vol des-registrar i fer clic a Quitar:
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A continuació apareix un missatge d’avís al que li hem de fer clic a sí:

Els certificats de la targeta no s’esborren encara que no s’hagi tret la targeta del lector. Per
tant, no cal patir perquè aquest mètode mai esborrarà els certificats de dins de la targeta. Per
tornar a treballar amb el certificat només cal tornar a posar de nou la targeta i apareixeran de
nou.
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NOTA: el que sí s’ha de vigilar és de no seleccionar algun certificat en format programari
tipus idCAT i fer clic a “Quitar” perquè llavors sí que perdríem el certificat i clau privada real.
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