Allkirjastatud ja krüpteeritud dokumentide
saatmine Sotsiaalkindlustusametile
Eeldused
• Töö- või mobiiljaam;
• Windows operatsioonisüsteem või samaväärne, kus töötavad vajaminevad
programmid;
• Interneti ühendus;
• Id-kaardi lugeja ühendatud töö- või mobiiljaamaga;
• Id-kaart koos kehtivate sertifikaatidega;
• installeeritud DigiDoc programm;
• võimalus andmeid esitada elektroonselt PDF ja/või XML formaadis.

Vajalikud lingid
• DigiDoci installeerimine:
https://installer.id.ee
• PDF printeridraiver:
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php

Töö DigiDoc programmiga
Enne DigiDoc programmi käivitamist valmista ette vajalikud dokumendid - täida või skaneeri.
Täidetud dokument prinditakse failina PDF ja/või XML formaadis ning salvestatakse
vastavasse kausta oma tööjaama või võrgukettale.
Skaneeritavad failid salvestatakse PDF formaati vastavasse kausta oma tööjaama (või
võrgukettale).
Soovitus - tekkinud faili(de)le on tuleb anda unikaalne nimi.
Fail peab olema kättesaadav digiallkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja saatmiseks
Sotsiaalkindlustusametile.
Videojuhendid DigiDoc3 programmiga töötamiseks leiate aadressilt:
http://www.id.ee/index.php?id=10603
Tähtis on meeles pidada, et krüpteeritud info läheb kaotsi, kui krüpteerimise adressaadi Id
kaarti ei saa kasutada dekrüpteerimiseks (näiteks ID-kaart kadunud või sertifikaadid on
uuendatud ID-kaardil). Selle probleemi vältimiseks on kaks võimalust: hoida infot ka mujal
krüpteerimatult ja/või krüpteerida info mitmele krüpteerija adressaadile, kaasa arvatud
iseendale.

Krüpteeritud faili saatmine elektrooniliste kanalite kaudu.
Ava Internet Explorer (või muu Interneti programm - Firefox, Safari jne)
Aadressireale sisesta aadress
http://www2.sm.ee/postkast.php

Avaneb aken:

Täike väljad.
Saaja nimi on isiku või juriidilise isiku nimi.
Saaja e-posti aadressi kasutatakse vajadusel tagasiside aadressina.
„Saadan Sotsiaalkindlustusameti” rippmenüüs on ekspertiisi läbiviivad osakonnad.
Dokument on krüpteeritud konteiner, mis sisaldab saadetavaid dokumente.
Dokumendi laadimisel kontrollitakse, kas saadetis on krüpteeritud. Muid failiformaate ei saa
saata.
Märkuste väli on vabas vormis tekstis info edastamiseks ja saadetakse lahtise tekstina.
Märkuste välja ei tohi sisestada sensitiivset infot!
Kui väljad on täidetud, vajuta nupule Saada!
Saadetis (krüpteeritud fail, mis sisaldab dokumente) saadetakse Sotsiaalkindlustusametisse.
Kui saatmine õnnestus, siis tuleb teade:
Dokument saadeti Sotsiaalkindlustusametile.
Täname!
Kui teate saatmine ei vastanud nõuetele, siis kuvatakse teade:
Kõik lahtrid on vaja täita. Palun vajutage tagasi (Back) nuppu, täitke kõik lahtrid ja proovige
uuesti!
Tehniliste probleemide korral antakse teade:
Kahjuks saatmine ebaõnnestus.

