ADACOM QUALIFIED SERVICES
Οδηγίες για την έκδοση Class 2 Πιστοποιητικού

Βήμα 1: Προετοιμασία του Internet Explorer






Ανοίξτε τον Internet Explorer
Πλοηγηθείτε στο menu Tools>Internet Options>Security>Trusted Sites>Sites
Προσθέστε το https://*.adacom.com στα trusted site και πατήστε το “Add”
Επιλέξτε “Close” και στη συνέχεια “OK” για να κλείσουν όλα τα παράθυρα
Κλείστε τον browser

Βήμα 2: Αίτημα Ψηφιακού Πιστοποιητικού (enrolment)






Ανοίξτε τον Internet Explorer
Επισκεφτείτε το
https://onsite.adacom.com/services/ADACOMSAConsumerServiceCenterClass2/
Επιλέξτε “ENROLL”
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και πατήστε “Submit” (στα πεδία First Name & Last Name
συμπληρώνεται την επίσημη επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της εταιρείας όπως είναι
καταχωρημένη στο www.businessregistry.gr)
Π.χ. First Name: ΑΝΤΑΚΟΜ Last Name: Α.Ε.

Enrollment Field

First Name
Last Name
Your E-mail Address
Title
Purchase Order Number
Country
Challenge Phrase
Enter Comments

Values
ADACOM (σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της
εταιρείας)
Α.Ε.

Παράδειγμα test@adacom.com
Προγραμματιστής
xxxxx (ο αριθμός παραγγελίας που λάβατε μέσω email)
GR
Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 λατινικούς χαρακτήρες,
τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα και ένα πεζό και τουλάχιστον
ένα ψηφίο
Προαιρετικό: Προσθέστε σχόλια που θα εμφανιστούν στο τεχνικό
τμήμα

Βήμα 3: Επεξεργασία του αιτήματος σας για την έκδοση του
πιστοποιητικού σας
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα πρέπει να περιμένετε έως ότου γίνει επεξεργασία της
αίτησής σας


Το αίτημα σας είναι σε επεξεργασία από την Aρχή Eγγραφής της ADACOM. Μόλις εγκριθεί το
αίτημά σας θα λάβετε με email τον 9ψήφιο κωδικό που θα χρησιμοποιήσετε για να παραλάβετε
το πιστοποιητικό σας.

Βήμα 4: Παραλαβή Ψηφιακού Πιστοποιητικού (pick up ID)
Σημείωση: Η παραλαβή του πιστοποιητικού σας θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τον Internet
Explorer




Μόλις εγκριθεί το αίτημά σας θα λάβετε e-mail με τον 9ψήφιο κωδικό που θα χρησιμοποιήσετε
για να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας.
Χρησιμοποιήστε τον ίδιο υπολογιστή (από τον οποίο υποβάλατε το αίτημά σας), τον ίδιο
browser και το ίδιο account και επισκεφτείτε το παρακάτω link:
https://onsite.adacom.com/services/ADACOMSAConsumerServiceCenterClass2/



Επιλέξτε Παραλαβή Πιστοποιητικού, εισάγετε τον 9ψήφιο κωδικό και επιλέξτε Submit

