
Ak Kamal e-Security Client БҚ-ны пайдалану арқылы 
Куәландырушы орталықтың электрондық сандық қолтаңбасын алу және «StarBanking» 

жүйесінде тіркелу бойынша нұсқаулық 
 

Ak Kamal e-Security Client бағдарламалық қамсыздандыру (бұдан кейін – апплет) 
пайдаланушылардың сертификаттарды (тіркеу куәліктерін) – ЭСҚ-ны «Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Қазақстандық Банкаралық есеп айырысу орталығы» куәландыру орталығынан 
(бұдан кейін – ҚБЕАО КО) алу процесін жеңілдетуге және осы сертификаттарды «StarBanking» 
жүйесінде тіркеуге, сондай-ақ құжаттарды электрондық сандық қолтаңба арқылы куәландыруға 
және «StarBanking» жүйесі мен пайдаланушы арасында қауіпсіз байланыс орнатуды іске асыруға 
арналған.  
Мазмұны: 
1. Терминдер 
2. Апплетті орнату 
3. ЭСҚ-ны алу және «StarBanking» жүйесінде тіркелу 
4. «StarBanking» жүйесіне кіру 
5. ЭСҚ-ға арналған парольді ауыстыру 
6. Жүйені басқа жұмыс стансасына аудару  
7. Банк бөлімшесінде Сізге USB-flash тасымалдауышқа жазылған бағдарламалық 
қамсыздандыруды орнату.  
 
 
 
 
 
 
 
1. Терминдер: 
1.1. Браузер – веб-беттерді; веб-құжаттардың мазмұнын; компьютерлік файлдар мен 
олардың топтамаларын қарауға; веб-қосымшаларды басқаруға; сондай-ақ басқа да 
тапсырмаларды шешуге арналған бағдарламалық қамсыздандыру;  
1.2. Апплет – «Ak Kamal Security» ЖШС компаниясы әзірлеген e-Security Client бағдарламалық 
қамсыздандыруы; 
1.3. Бастапқы бірегейлендіру кілті – Банктен алатын және Клиент Куәландырушы орталықпен 
жұмысты бастау үшін, оның ішінде оларды электрондық сандық қолтаңбаның криптографиялық 
кілтіне ауыстыру үшін пайдаланатын криптографикалық кілттер; 
1.4. Кілтті тасымалдауыш – USB-flash, Клиенттің Электронды сертификатының файлдарын 
құрайтын, Клиентті сәйкестендіруге  және Банкке берілетін құжаттарға Электрондық қолтаңбаны 
пайдалануға мүмкіндік беретін электрондық сандық қолтаңбаның құпия кілтін сақтайтын қойма; 
1.5. StarBanking – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы банктік есепшоттарды банкке бармай-ақ 
Интернет желісі арқылы қашықтан басқару үшін жеке тұлға Клиенттерге арналған «StarBanking» 
жүйесі;  
1.6. Куәландырушы орталық (КО) – электрондық сандық қолтаңбаның ашық кілтінің 
электрондық сандық қолтаңбаның құпия кілтіне сәйкестігін растайтын, сондай-ақ Тіркеу 
куәлігінің шынайылығын растайтын («Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан 
банкаралық есеп айырысу орталығының» шаруашылық жүргізуге құқығы бар Республикалық 
мемлекеттік кәсіпорын – ҚБЕО РМҚК) заңды тұлға. 
1.7. Электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) - электрондық сандық қолтаңба құралдарымен 
жасалған және электронды құжаттың шынайылығын, оның сол тұлғаға тиістілігі мен мазмұнының 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық сандық белгілердің жиынтығы; 
1.8. Профиль – сандық қолтаңба үшін пайдаланылатын барлық негізгі кілттер мен 
сертификаттарды қамтитын файл;  
1.9. Key.pfx – Банкте клиенттің USB флеш картасына жазылатын бастапқы бірегейлендіру 
кілті. Аталмыш кілт 13 күн (ЭСҚ алу үшін пайдаланылады) жарамды болады, осы мерзім ішінде 
клиент осы кілтті пайдалану арқылы онлайн-тіркеуден өтуі және өзі құратын профильге 
жазылатын жылдық кілттерді алуы қажет.  
 



2. Апплетті орнату. 
StarBanking жүйесінде пайдалану үшін ЭСҚ-ны алу процесі «Үйдегі банкинг» жүйесі үшін ЭСҚ-ны 
алу процесіне ұқсас, Банктің http://bcc.kz/about/remoteservs/hbank/ver1/inst/ сыртқы сайтында 
нұсқаулық түріндегі бейнеролик орналастырылған, ол осы процестің әр қадамын көрсетеді.   
 
 
2.1. Орнату процесін бастау үшін браузерді ашып, мекенжай жолына https://m.bcc.kz мекенжайын 
теру арқылы «StarBanking» жүйесінің басқы бетіне өту қажет.  
 

 
                                                                              1-сурет 
 
 
«Жүйеге кіру» (1-сурет) батырмасына басыңыз. 
Ашылған беттен «ЭСҚ-ны» (2-сурет) таңдап, «Жүйеге кіру» батырмасына басу қажет.  
Назар аударыңыз: ЭСҚ арқылы кіру тек стационарлық компьютерден немесе 
ноутбуктен/нетбуктен ғана жүзеге асырала алады. 
 
 



 
2-сурет 

 
2.2.  Егер апплет бұрын орнатылмаған болса, орнату туралы сұрау салатын терезе (3-сурет) 
ашылады, осы жерде «Орнату» батырмасына басу қажет.  
            

 
                                                                                             



 
                                                    Рис. 3 – Апплетті орнатуды растайтын терезе  
                       Бұдан кейін апплетті орнату процесінің терезесі ашылады (4-сурет). 
 

 
                                                 4-сурет – Апплетті орнату процесінің терезесі  
2.3. Орнату аяқталғаннан кейін апплет автоматты түрде ашылады.  
 
3. ЭСҚ-ны алу және «StarBanking» жүйесінде тіркелу 
3.1. Бағдарлама алған іске қосылған уақытта профильді таңдау терезесі (5-сурет) ашылады. 
Профиль – сандық қолтаңба үшін пайдаланылатын барлық негізгі кілттер мен 
сертификаттарды қамтитын файл.  

 
5-сурет – Профильді таңдау терезесі 

 
3.2. Жаңа профильді құру. Сізге жаңа профиль құру (түсірмелі тізімнен «жаңа профиль құруды» 
таңдау арқылы) қажет, профильді құру шебері ашылады. Шебердің жұмысы үшін келесі 
деректерге ие болу керек:  
. • бастапқы бірегейлендіру кілті(сізге банк бөлімшесінде флешка жазылған key.pfx); 
. •пайдаланушының атауы (клиент шартының ID PIN кодты қабылдау-өткізу актісінде 
қамтылған) және ДСН коды (Сізге банк берген ОТР-картада көрсетілген). 

                                              
 
 



 

 
6-сурет – Профильдерді құру шеберінің қарсы алу терезесі 

 
3.3. Профильді құру процесін жалғастыру үшін «Әрі қарау» батырмасына (6-сурет) басу қажет. 
Келесі терезеде (7-сурет) StarBanking жүйесінде тіркелуге арналған келесі деректерді енгізу қажет: 
клиент шартының ID – Пайдаланушының атау ұяшығына енгізу, PIN код ДСН ұяшығына енгізу, 
сондай-ақ шолу пернесіне басып бастапқы бірегейлендіру кілтін (Сізге банк бөлімшесінде flash 

картаға жазылған файлын) көрсету қажет. «пароль ДСН-ге сәйкес келеді» 
деген жерге белгі қойыңыз.  
 



 
Рис. 7 – Тіркеу ақпаратын енгізу  

Барлық қажетті ақпаратты енгізгеннен кейін келесі шебер терезесіне өту үшін «Әрі қарай» 
батырмасына басу керек. 
3.4. Профильді құру шебері терезесінде (8-сурет) 

 
Рис.8 

  «Жолы» ұяшығында: «… шолу» батырмасы арқылы жаңа файлдық профиль сақталатын 
директорияны көрсетіңіз, осы кезде «File name» ұяшығына: (9-сурет) аталмыш файлға 
атау (Атау) беру керек. Әрі қарай «Save» батырмасына басыңыз. 
  

 



 
9-сурет   

 
«Пароль» ұяшығында және «Растау» (апплетке кіруге арналған пароль) ұяшығында Сіз 
ойластырған парольді енгізу қажет.  
Профильде қамтылатын барлық кілттер жаңа пароль арқылы қорғалады. Осы пароль апплетке 
кіру, сондай-ақ төлемдер мен ақша аударымдарын жөнелткен кезде қол қою үшін қолданылады. 
Келесі қадамға өту үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет.  
 
 

 
10-сурет 

3.5. Ашылған терезеде (10-сурет)  Сіз енгізген деректерді арнайы жалау арқылы растау, осыдан 
кейін ҚБЕАО КО-дан сертификаттарды алу және StarBanking жүйесінде тіркелу процесін бастау 
үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет 
 
 
 



 
11-сурет 

 
Кілтті құру үшін индикатор 100 %-ға жеткенге дейін кез келген әріптік және/немесе сандық 
пернелерді бірнеше рет басу туралы өтініш көрсетілген терезе ашылады.  

 
12-сурет 

 
 
Келесі терезеде сертификаттарды алу процесі сипатталады:  
 

 

 
13-сурет 

Тіркеу процедурасы сәтті болған жағдайда, терезе 14-суретте көрсетілген түрге ие болып, онда 



тіркелген сертификаттар көрсетіледі.  

                 
                                                                                           Рис. 14 
«Дайын» батырмасына басқаннан кейін профильді таңдау терезесі ашылып, онда Сіз құрған 
профиль көрсетіледі, пароль ұяшығына парольді (Сіз профильді құрған кезде енгізген) енгізу 
қажет, осыдан кейін StarBanking жүйесіне кіру жүзеге асырылады.  
  

                                              
                                                                                         Рис. 15 
 
4. ЭСҚ арқылы «StarBanking» жүйесіне кіру: 
Жүйеге кіру үшін браузерді ашу және жүйенің бастапқы бетіне өту қажет.  
«StarBanking» - www.starbanking.kz  және «Жүйеге кіру» ФБ-сына басыңыз немесе мекенжай 
жолына https://m.bcc.kz мекенжайын енгізіңіз.  
Осыдан кейін «Жүйеге кіру» батырмасына (16-сурет) басыңыз.  
 



 
                                                                                        16-сурет 
 
Ашылған беттен «ЭСҚ-ны» таңдап (17-сурет), «Жүйеге кіру» батырмасына басу керек.  

 
17-сурет 

4.1. Апплет автоматты түрде іске қосылады. Ашылған терезедегі пароль ұяшығына апплетке 
арналған парольді (18-сурет) енгізіңіз, осыдан кейін StarBanking жүйесіне кіру жүзеге 
асырылады.  



                                                       
                                                                                       18-сурет 
 
 
 
 
         
5. ЭСҚ-ға арналған парольді ауыстыру  
5.1.Жүйелік трей мәзірінде (тапсырмалар панелінің оң жақ бұрышында) бағдарламаның белгісі 
орналасады, осы белгіге жүгіртпенің оң жағын бассаңыз бағдарлама мәзірі ашылады.  
 

 - белсенді емес байланыс 
 - белсенді байланыс 

 
 

                                                     
                                                                                    19-сурет 

Мәзірдің «Парольді ауыстыру» тармағы профильге арналған парольді (апплетке кіруге арналған 
пароль) (20-сурет) өзгерту мүмкіндігін береді.  
 
Пароль ұяшығына: Сіз бұрын авторизациялаған парольді (Сіз профильді құрған кезде енгізген) 
енгізіңіз. 
Жаңа пароль ұяшығына: жаңа парольді енгізіңіз. 
Растау ұяшығына: жаңа парольді қайта енгізіңіз.  
«ОК» ФБ-сына басыңыз.  



                                                     
                                                                                                Рис. 20 

 
Мәзірдің «Сертификаттарды басқару» тармағы  пайдаланушының сертификаттары туралы 
ақпаратты, сондай-ақ сертификаттарды басқару мәзірі болатын терезені ашады.  

 
21-сурет 

 
 
 

 

 

 


