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1. Instalacja certyfkatu – OSX 10.9

Do podpisywania wiadomości niezbędny będzie nasz klucz prywatny. Należy go ściągnąć
z uczelnianego serwisu – www.estudent.put.poznan.pl. Po zalogowaniu się należy przejść
do odpowiedniego serwisu wybierając zakładkę “Certyfkaty autoryzacji” w panelu
nawigacyjnym.

Następnie należy zaakceptować regulamin. Zapamiętujemy hasło do certyfkatu i
pobieramy go klikając na przycisk „pobierz certyfkat”. W kolejnym kroku należy
zainstalować certyfkat w naszym systemie. Aby to zrobić, należy dwukrotnie kliknąć na
pobrany plik. Wyświetli się okno z powiadomieniem o dodawanym certyfkacie.

Zgadzamy się i wpisujemy hasło administratora, jeżeli jest to wymagane. Po dodaniu

http://www.estudent.put.poznan.pl/


upewniamy się, że w systemowym menadżerze haseł certyfkat jest rozważany jako
zaufany. Jeżeli tak nie jest, zaznaczamy interesujące nas opcje, tak jak na poniższym
zrzucie ekranu:

2. Konfguracja programu Mail na systemie OS X 10.9 Mavericks

Po uruchomieniu programu Mail należy dodać uczelniane konto pocztowe. W tym celu
należy otworzyć ustawienia. Można to zrobić przez kliknięcie „Mail” w górnym menu, a
następnie wybranie „Ustawienia”, lub też przez kombinacje klawiszy cmd+,. Wszelkie
dane potrzebne do konfguracji naszego konta znajdziemy w systemie ePoczta na stronie
www.elogin.put.poznan.pl. 

http://www.elogin.put.poznan.pl/


Następnie należy wybrać zakładkę „Konta”. Po wybraniu klikamy na plus w lewym
dolnym rogu.

Zaznaczamy inne konto pocztowe i klikamy dalej. Wpisujemy nasze imię i nazwisko
(opcjonalne, nie musimy podawać pełnych danych), przydzielony nam adres w postaci
imie.nazwisko@student.put.poznan.pl (bez polskich znaków) oraz hasło (takie samo jak w
systemie estudent).

mailto:nazwisko@student.put.poznan.pl


Po kliknięciu „utwórz” dostajemy komunikat mówiący, że konto należy skonfgurować
ręcznie. Klikamy przycisk ponownie. Uzupełniamy dane serwera poczty przychodzącej
zgodnie z danymi z systemu ePoczta.

Następnie należy ustawić parametry serwera poczty przychodzącej zgodnie z danymi z
systemy ePoczta.



Nasze konto zostało utworzone. Po wszystkim sprawdzamy nasze dane w ustawieniach
(cmd+,). 

3. Podpisywanie wiadomości w programie Mail na systemie OS X 10.9 Mavericks



Tworzenie podpisanej wiadomości wygląda prawie tak samo, jak w zwykłych
wiadomościach.

Rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, to wybór naszego konta studenckiego z listy
dostępnych serwerów poczty wychodzącej oraz zaznaczona opcja podpisywania
wiadomości.

4. Instalacja certyfkatu na systemie IOS 7.

Logujemy się na serwer studencki i pobieramy certyfkat w identyczny sposób, jak w
systemie OS X. Po ściągnięciu zostaniemy poproszeni o potwierdzenie instalacji.



Do podpisywania wiadomości potrzebny nam jednak będzie jeszcze certyfkat centrum
a u t o r y z a c j i . P o b i e r a m y g o z e s t r o n y
http://multipass.put.poznan.pl/pub/cacert/cacert.pem. Po tych czynnościach w sekcji
„profle” w głównych ustawieniach systemowych powinniśmy dysponować dwoma
certyfkatami.

http://multipass.put.poznan.pl/pub/cacert/cacert.pem


5. Konfguracja maila na IOS 7

W celu konfguracji maila na systemie IOS 7 należy wejść do ustawień systemowych, a
następnie do zakładki odpowiedzialnej za konfgurację poczty.



Wybieramy przycisk tworzenia nowego konta.



Wybieramy inne konto.



Następnie dodajemy konto pocztowe. Wpisujemy nasze dane. Hasło jest identyczne jak
w systemie estudent.



Następnie uzupełniamy dane kolejnymi danymi z systemu elogin.



W kolejnym kroku upewniamy się, że Mai jest zaznaczony i zapisujemy nasze ustawienia.



6. Podpisywanie na IOS 7

W narzędziach systemowych wybieramy ustawienia kont. Zaznaczamy interesujące nas
konto studenckie. Na samym dole wybieramy zaawansowane ustawienia.





Włączamy opcję S/MIME. Zaznaczamy opcję podpisywania wiadomości, która pojawi się
niżej.



Zaznaczamy nasz certyfkat uczelniany.



Od teraz wiadomości wysyłane z naszego konta studenckiego będą domyślnie
podpisywane cyfrowo.



7. Konfguracja poczty w programie Thunderbird
na systemie OS X 10.9

Po uruchomieniu programu wybieramy konfgurację kont w menu narzędzia.



Następnie wpisujemy podstawowe informacje na temat naszego konta.

Serwer nie wykryje automatycznie wszystkich ustawień, dlatego musimy je uzupełnić
zgodnie z danymi z systemu epoczta.

8. Podpisywanie wiadomości w programie
Thunderbird na systemie OSX 10.9

Wybieramy konfgurację kont z menu narzędzi w górnym menu. Klikamy na
zabezpieczenia dla interesującego nas konta.



Klikając na „Wyświetl certyfkaty”, otworzy nam się menadżer certyfkatów. W zakładce
„Użytkownik” klikamy na „Importuj” i wskazujemy na nasz uczelniany certyfkat w
systemie. Wpisujemy hasło do certyfkatu.

Przechodzimy do zakładki „Serwery”. Importujemy certyfkat centrum autoryzacji (do
ściągnięcia z http://multipass.put.poznan.pl/pub/cacert/cacert.pem). Po zaimportowaniu
zaznaczamy go i klikamy „edytuj ustawienia zaufania”.



W ustawieniach zaufania zaznaczamy opcję ufania temu certyfkatowi, a następnie
klikamy na edycję ustawień zaufania. 

Zaznaczamy wszystkie opcje i zatwierdzamy nasz wybór.

Powracając do zabezpieczeń konta wybieramy nasz certyfkat do podpisywania
wiadomości. Aby podpisywanie było domyślne, należy zaznaczyć odpowiednie pole.

Od teraz mamy możliwość podpisywania cyfrowo naszych wiadomości.




