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1. ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БЭЛТГЭХ
1.1 TRIDUMKEY CLIENT ПРОГРАМ СУУЛГАХ
•

Тридумкей аппликейшнийг татахын тулд www.tridumkey.mn вэб хуудасны баруун доор
байрлах апп татах хэсгийн windows client программыг татаж суулгана.

•

This PC: > Downloads хавтас руу орж TridumKeyClient дээр 2 удаа (double-click) дарна

•

Yes дарж үргэлжлүүлнэ үү.
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•

Next товч дарна уу.

•

Next товч дарж үргэлжлүүлнэ үү.

•

Install товч дарж суулгана уу.
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•

Програмыг суулгаж дуусгахын тулд Finish дарна уу.

Анхааруулга: Тоон гарын үсгийг бүртгүүлэх болон ашиглахын тулд TridumKey Client програм нь заавал ажиллаж байх ёстойг анхаарна уу!

1.2 ТОКЕН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХАД БЭЛДЭХ
Токен төхөөрөмжийг компьютерийнхаа USB портонд залгаснаар төхөөрөмжийг ашиглахад
бэлэн болно.

2. ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХ
2.1 НЯГТЛАН БОДОГЧ ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХ
•

Дурын хөтөч ашиглан нийгмийн даатгалын https://app.ndaatgal.mn/onlineshim/ веб
хуудсанд хандана.

•

Байгууллагын мэдээлэл болон нэвтрэх нууц үгээ оруулаад НЭВТРЭХ товч дарна уу.
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•

Тоон гарын үсэг цэснээс Тоон гарын үсэг бүртгүүлэх дэд цэс сонгоно.

•

НЯГТЛАН БОДОГЧ хэсгийн доор байрлах Тоон гарын үсэг бүртгүүлэх товч дарна.

Энэ үед TridumKey Client програм ажиллаж байх ёстойг анхаарна уу.
Ажиллаагүй тохиолдолд TridumKey Client програмыг ажиллуулна уу.

•

Тоон гарын үсэг олгосон байгууллагаас Тридум-ийг сонгоод Үргэлжлүүлэх дарна уу.

•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.
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•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарна.

•

Нягтлан бодогчийн тоон гарын үсэг амжилттай бүртгэгдсэн тохиолдолд Бүртгүүлсэн
байна гэж харагдана.

2.2 ЗАХИРАЛ ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХ
•

2.1-д заасан 1,2,3-аар үйлдлийг хийсний дараа Захирал хэсгийн доор байрлах Тоон гарын
үсэг бүртгүүлэх товч дарна уу.
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•

Тоон гарын үсэг олгосон байгууллагаас Тридум-ийг сонгоод Үргэлжлүүлэх дарна уу.

•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.

•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарна.
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•

Захирлын тоон гарын үсэг амжилттай бүртгэгдсэн тохиолдолд Бүртгүүлсэн байна гэж
харагдана.

3. ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ЦУЦЛАХ
3.1 НЯГТЛАН БОДОГЧ ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ЦУЦЛАХ
•

Нягтлан бодогч тоон гарын үсгээ цуцлахдаа НЯГТЛАН БОДОГЧ хэсгийн доор байрлах
Цуцлах товч дарна уу.

•

Цуцлах товч дарсны дараа дараах цонхыг харуулах ба OK дарж баталгаажуулна.
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3.2 ЗАХИРАЛ ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ЦУЦЛАХ
•

Захирал тоон гарын үсгээ цуцлахдаа ЗАХИРАЛ хэсгийн доор байрлах Цуцлах товч дарна
уу.

•

Цуцлах товч дарсны дараа дараах цонхыг харуулах ба OK дарж баталгаажуулна.

4. ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭР НЭВТРЭХ
•

Тоон гарын үсгийн гэрчилгээг нийгмийн даатгалын системд бүртгүүлсний дараа Тоон
гарын үсгээр нэвтрэх товч дарна.

Анхааруулга: Нэвтрэх гэж буй гэрчилгээ нь нийгмийн даатгалын системд
заавал бүртгэгдсэн байх ёстойг анхаарна уу. Бүртгүүлэхийн тулд энэхүү
материалын эхний 1, 2-аар үйлдлийг хийнэ үү.
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•

Тоон гарын үсэг олгосон байгууллагаас Тридум-ийг сонгоод Үргэлжлүүлэх дарна уу.

•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.

•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарснаар
нийгмийн даатгалын системд нэвтэрнэ.
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5. НДШ ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ
5.1 НЯГТЛАН БОДОГЧ ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ
5.1.1 НЯГТЛАН БОДОГЧ - НД8 ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛАХ
•

Тоон гарын үсгээр нэвтэрсний дараа хуудасны доод хэсэгт байрлах Тоон гарын үсгээр
баталгаажуулалт хийж илгээх товч дарна.

•

НД8 хуудасны доод хэсэгт байрлах НЯГТЛАН БОДОГЧ – тоон үсгээр баталгаажуулах/
НД8/ товч дарна.
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•

БАТАЛГААЖУУЛАХ товч дарж баталгаажуулна уу.

•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.

•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарна.
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•

НДШ8 тайлан амжилттай баталгаажсан тохиолдолд хуудасны доод хэсэгт НЯГТЛАН
БОДОГЧ-ийн тоон гарын үсэг зурагдсан байна/НД8/ гэж харагдана.

5.1.2 НЯГТЛАН БОДОГЧ – НД7Б ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛАХ
•

НД7-Б хуудас руу дарж шилжинэ үү.

•

Энд дарж шимтгэл төлөлтийн мэдээлэл оруулж НД7Б тайланг бодуулна уу дарж НД7
тайланг бодуулна.

13

•

Шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ оруулаад Бодох дарна уу.

•

Хуудасны доод хэсэгт байрлах НЯГТЛАН БОДОГЧ – тоон үсгээр баталгаажуулах/НД7/
дарна уу.

•

БАТАЛГААЖУУЛАХ товч дарж баталгаажуулна уу.
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•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.

•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарна.

•

НДШ7 тайлан амжилттай баталгаажсан тохиолдолд хуудасны доод хэсэгт НЯГТЛАН
БОДОГЧ-ийн тоон гарын үсэг зурагдсан байна/НД7Б/ гэж харагдана.
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5.2 ЗАХИРАЛ ТАЙЛАН ИЛГЭЭХ
5.2.1 ЗАХИРАЛ - НД8 ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛАХ
•

Нягтлан бодогчийн гарын үсэг зурагдсаны дараа Захирал нийгмийн даатгалын системд
нэвтрэхэд дараах АНХААРУУЛГА цонхыг харуулах бөгөөд ТАЙЛАН РУУ ШИЛЖИХ дарна.

•

НД8 хуудасны доод хэсэгт байрлах ЗАХИРАЛ – тоон үсгээр баталгаажуулах /НД8/ товч
дарна.

•

БАТАЛГААЖУУЛАХ товч дарж баталгаажуулна уу.
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•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.

•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарна.

•

НДШ8 тайлан амжилттай баталгаажсан тохиолдолд хуудасны доод хэсэгт ЗАХИРАЛ-н тоон
гарын үсэг зурагдсан байна/НД8/ гэж харагдана.
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5.2.2 ЗАХИРАЛ – НД7Б ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛАХ
•

НД7-Б хуудас руу дарж шилжинэ үү.

•

НД7Б хуудасны доод хэсэгт байрлах ЗАХИРАЛ – тоон үсгээр баталгаажуулах /НД7Б/ товч
дарна уу.

•

БАТАЛГААЖУУЛАХ товч дарж баталгаажуулна уу.

•

TridumKey Client програм дуудагдах үед Токен төхөөрөмжийн жагсаалт хэсгээс
Бүртгүүлэх гэж буй гэрчилгээг хадгалж байгаа токеныг сонгоно.
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•

Гэрчилгээний жагсаалт хэсгээс Нягтлан бодогчийн гэрчилгээг сонгоно.

•

Гэрчилгээг сонгосны дараа Пин код хэсэгт пин кодоо оруулаад Сонгох товч дарна.

•

НДШ7 тайлан амжилттай баталгаажсан тохиолдолд хуудасны доод хэсэгт ЗАХИРАЛ-н тоон
гарын үсэг зурагдсан байна/НД7Б/ гэж харагдана.
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6. НДШ ТАЙЛАН ЦУЦЛАХ
6.1 НЯГТЛАН БОДОГЧ ТАЙЛАН ЦУЦЛАХ
•

Гарын үсэг зурж баталгаажуулсан тайланг цуцлахдаа цуцлах гэж буй тайланг(НД8, НД7Б)
сонгон хуудасны доод хэсэгт байрлах НЯГТЛАН БОДОГЧ - цуцлах товч дарж цуцална.

6.2 ЗАХИРАЛ ТАЙЛАН ЦУЦЛАХ
•

Гарын үсэг зурж баталгаажуулсан тайланг цуцлахдаа цуцлах гэж буй тайланг (НД8, НД7Б)
сонгон хуудасны доод хэсэгт байрлах ЗАХИРАЛ - цуцлах товч дарж цуцална.
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