
 

 

Hướng dẫn cài đ

 

1) Hướng dẫn cài đặ

Bước 1 : Kết nối 

                                         

 

Bước 2 : Cài đặt USB ký s

TH1: CA-Token s

máy tính, và thông báo cài 

 
 

 

 

Sau khi cài đặt thành

Destop của máy tính 

tính. 

 

TH2: Nếu CA2-Token không ch

cổng USB có tên CA2 đ

  

Công ty cổ phần công nghệ
Chứng thực chữ ký số công c

Hot Line 1900 54 54 07 

cài đặt và sử dụng thiết b
Token CA2 

 

ặt thiết bị CA2 - Token 

i USB ký số CA2-Token vào cổng USB của máy tính

                                          

t USB ký số CA2-Token vào máy tính: 

Token sẽ tự động chạy file cài đặt middleware driver cho 

máy tính, và thông báo cài đặt thành công. 

ành công sẽ xuất hiện biệu tượng CA2 Token Manager tr

 và biểu tượng CA2 ở thanh Taskbar của hệ thống gần đồ

Token không chạy tự động bạn vui lòng truy cập vào ổ đĩa củ
CA2 để chạy file Setup.exe 

ệ thẻ NACENCOMM 
công cộng CA2 
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t bị ký USB 

a máy tính 

t middleware driver cho 

trên màn hình 

ồng hồ của máy 

a máy tính vào 
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Nhấn vào nút  Cài đặt phần mềm quản lý CA2 Token Manager sẽ được cài đặt vào máy tính 

 
 

 

Nhấn Kết thúc quá trình cài đặt sẽ được hoàn tất mà không cần thêm bất cứ một thao tác 

nào khác. 
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2) Hướng dẫn kiểm tra và sử dụng thiết bị USB ký số CA2- Token 
 

1.1 Kiểm tra thông tin trong Chứng thư số CA2 

 
Sau khi cài đặt xong USB ký số CA2-Token vào máy tính. 

Chạy biệu tượng CA2 Token Manager trên màn hình Destop để  sử  dụng  
Hoặc chọn Start ===> All Programs ===> NacenComm ===> PKI Token ===> CA2 Token 
Manager. 
+B1 Chọn menu Chứng thư số  

+B2 Chon vào mục CA2 
+B3 Nhấn vào nút Xem thông tin chứng thư để xem tất cả thông tin trong Chứng thư số. 
 
 

 
                                               
                       1.2 Kiểm tra mật khẩu: 

Chọn menu Kiểm tra mật khẩu. 
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Thực hiện nhập mật khẩu của USB Token CA2, nhấn chọn Đồng ý.  

Hệ thống  thông báo Kiểm tra mật  khẩu thành công! Nghĩa là mật khẩu USB ký số CA2 vừa gõ là 

chính xác.Dùng mật khẩu này để ký số các văn bản và tờ khai… 

Nếu hệ thống báo Kiểm tra mật khẩu không thành công!, thì nhập lại chính xác mật khẩu và kiểm tra 

lại. 

(*) Lưu ý: Nhập mật khẩu USB ký số  sai quá 8 lần USB ký số sẽ tự động bị khoá) 

 

1.3 Thay đổi mật khẩu ký số cho USB ký số CA2 

Chọn menu Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới xác nhận 2 lần để 
thiết lập lại khẩu cho USB ký số CA2. 

 
 

 

Nhấn nút Đồng ý để thay đổi mật khẩu. 

(*) Lưu ý: Mật khẩu mới thiết lập nên có cả số và chữ để đảm bảo tính bảo mật cần thiết. 

Hệ thống  thống báo Thay đổi  mật khẩu USB token thành công! là xong. 
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1.4 Mở khóa: (Trường hợp Token-CA2 của Quý khách hàng bị khóa thì sẽ sử dụng chức 

năng này) 

+ Bước 1: Chọn menu Mở khóa 

+ Bước 2: Chọn và nhấn chuột vào mục Yêu cầu 
 
 

 
 
+ Buớc 3:Copy chuỗi mã yêu cầu để gửi cho đơn vị cấp chứng thư số CA2 Nacencomm. 
Gửi kèm công văn đã ký đóng dấu của công ty,đề nghị mở khoá USB ký số CA2 tại địa chỉ 
mail:Support@cavn.vn hoặc gọi vào số Hot line 1900 54 54 07. 

Để được hỗ trợ và hướng dẫn  mở khóa USB ký số CA2. 
 
1.5 Cập nhật phiên bản (middleware driver) của trình điểu khiển quản lý token CA2 
Chọn menu Cập nhật chọn tiếp Cập nhật hệ thống sẽ tự động cập                                                                        

nhật phiên bản mới nhất của USB token CA2 về máy tính và cài đặt (nếu có). 
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