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Introduktion

Indhold

Denne vejledning beskriver, hvordan du downloader driveren til din chipkortlæser.
Bemærk at vejledningen kun er gældende for Cardman 3121 fra Omnikey.
Hvis du bruger kortlæseren af typen ”PC USB-SL Reader” fra Gemalto,
finder du installationsvejledningen på www.pbs.dk under emnet ”Datakommunikation. Vælg ”Nyt om chipkort”.
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Sådan installeres driveren

Find driveren på
internettet

Vælg version

Åben din internetbrowser og forbind dig til denne side:
http://www.hidglobal.com/driverDownloads.php?techCat=19&prod_id=188#

Når du har logget dig på ovennævnte webside, vises nedenstående
skærmbillede:
Du skal nu vælge Operativsystemet, som din PC bruger.
Tryk på pilen i boksen ”Operativ System” og vælg det, der passer til dig.
Bemærk, at der både er 32- og 64 bit versioner for visse typer software.
Vælg herefter ”OMNIKEY 3x21 Unattended Setup Installer”.
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Accepter vilkår

Når du har gennemført ovenstående valg, vises dette skærmbillede:

Vælg ”I Accept Terms”
Nedenstående skærmbillede vises
Gennemfør
installationen

Vælg ”Run”
Installationen gennemføres og når den er færdig er driveren til din kortlæser
installeret.
Yderligere
installation

For installation af program til læsning af dit chipkort se www.pbs.dk. Vælg
emnet ”Datakommunikation” og se mere under ”Nyt om Chipkort”.
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Kontakt

Hvis du har problemer med installation af denne driver, kan du kontakte Nets’
tekniske serviceafdeling, ServiceDesk, på følgende måder:
Telefonnummer

44 89 73 73

E-mail adresse

it-servicedesk@nets.eu

Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 08.30 – 16.00
Fredag kl. 09.00 – 16.00
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