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Упатство за инсталација на драјвери за токен и Nextsense компонента 

потребни за потпишување на налози 

 

За извршување на налози во електронско банкарство потребно е:  

• Да се додаде екстензијата Nextsense browser plugin во интернет прегледувачот; 

• Да се инсталира апликацијата Nextsense Signing Component; 

• Да се инсталира соодветниот драјвер за токенот кој го користите. 

 

Додавање на Nextsense browser plugin во интернет прегледувачот  и инсталација на 

апликацијата Nextsense Signing Component  

Електронските плаќања се возможни со користење на следниве интернет прегледувачи: 

• Google Chrome; 

• Mozilla Firefox; 

• Microsoft Edge; 

• Opera. 

Со користење на еден од наведените прегледувачи одете на веб страницата: 

https://signingextension.nextsense.com/ExtensionVerify.html?typeExtension=xml 

Кликнете на копчето Add extension за да ја додадете Nextsense екстензијата. 

 

 

https://signingextension.nextsense.com/ExtensionVerify.html?typeExtension=xml
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Кликнете на копчето Add to Chrome (идентично е при употреба на останатите интернет 

прегледувачи). 

 

 

Кликнете на копчето Add extension. 
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Со комплетирање на претходните чекори, Nextsense екстензијата е успешно додадена. 

 

 

Со клик на копчето Download се симнува апликацијата Nextsense Signing Component. 

 

 

 



 

Classification: Public 

Кликнете на копчето Run. 

 

 

Штиклирајте го полето за согласност и кликнете на копчето Install. 
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Кликнете на копчето Finish за да ја комплетирате инсталацијата. 

 

 

Со комплетирање на претходните чекори, освежете ја страницата и ќе добиете известување дека 

Nextsense Signing Component е успешно инсталирана. 
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Инсталација на драјвер за SafeNet токен 

Најавете се на електронското банкарство на ПроКредит Банка со Вашето корисничко име и лозинка. 

Во левото мени, во делот Драјвери за токен, изберете еден од Gemalto Safenet драјверите согласно 

оперативниот систем на Вашиот уред. 

НАПОМЕНА: SafeNet драјверот не може да се инсталира, доколку веќе е инсталиран Gemalto Mini 

драјвер или Aladdin (E-token PKI Client). 

 

 

Кликнете на инсталациониот пакет кој ќе биде симнат на Вашиот компјутер. 
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Кликнете на копчето Next. 

 

Одберете дека се согласувате со условите и кликнете на копчето Next. 
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Kликнете на копчето Install. 

 

Кликнете на копчето Finish за да ја комплетирате инсталацијата. 
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Инсталација на драјвер за Gemalto токен 

Најавете се на електронското банкарство на ПроКредит Банка со Вашето корисничко име и лозинка. 

Во левото мени, во делот Драјвери за токен, изберете еден од Gemalto Mini драјверите согласно 

оперативниот систем на Вашиот уред. 

НАПОМЕНА: Gemalto Mini драјверот не може да се инсталира, доколку веќе е инсталиран SafeNet 

драјвер. 

 

Кликнете на инсталациониот пакет кој ќе биде симнат на Вашиот компјутер. 
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Кликнете на копчето Next. 

 

Одберете дека се согласувате со условите и кликнете на копчето Next. 

 



 

Classification: Public 

Kликнете на копчето Install. 

 

Кликнете на копчето Finish за да ја комплетирате инсталацијата. 
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Инсталација на драјвер за Aladdin токен  

(E-token PKI Client) 
 

Најавете се на електронското банкарство на ПроКредит Банка со Вашето корисничко име и лозинка. 

Во левото мени, во делот Драјвери за токен, изберете еден од Aladdin драјверите согласно 

оперативниот систем на Вашиот уред. 

НАПОМЕНА: E-token PKI Client драјверот не може да се инсталира, доколку веќе е инсталиран 

SafeNet драјвер. 

 

Кликнете на инсталациониот пакет кој ќе биде симнат на Вашиот компјутер.
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Кликнете на копчето Next и на следниот прозорец повторно кликнете на копчето Next. 
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Одберете дека се согласувате со условите и кликнете на копчето Next. 

 

Кликнете на копчето Next
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Кликнете на копчето Finish за да ја комплетирате инсталацијата. 

 


