Què és el clauer idCAT?
L'Agència Catalana de Certificació - CATCert fa un nou pas en la seva tasca de difusió de
la identitat digital i lliurarà el clauer idCAT a qualsevol ciutadà que sol·liciti un certificat
digital idCAT.
El clauer idCAT és una memòria USB amb una zona criptogràfica segura per
emmagatzemar el certificat idCAT.



Portabilitat: es pot utilitzar en qualsevol ordinador amb connexió USB.



Seguretat: l'accés al certificat idCAT està protegit amb paraula de pas, com en el
cas de les targetes de crèdit; és a dir, no es pot realitzar una signatura electrònica
sense l'autorització de l'usuari, reduïnt així el perill davant la pèrdua del clauer.



Ús com a memòria USB: el clauer idCAT també funciona com a memòria USB
típica, per tal de transportar els fitxers que l'usuari vulgui.



Ampliació del clauer idCAT amb altres certificats digitals: amb el programari
distribuït juntament amb el clauer idCAT s'hi poden importar altres certificats digitals
dels que disposi el ciutadà.
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Els principals avantatges que aporta aquest dispositiu són els següents:

Instruccions d’instal·lació bàsiques
Heu de realitzar les següents passes per fer-ne ús:
1. Introduïu el clauer idCAT en el port USB del vostre equip.
2. Instal·leu el programari adient al vostre sistema operatiu que trobareu dins el clauer
idCAT, a la carpeta Programari clauer1.
3. Accediu al Gestor del clauer idCAT (IniciÆProgramesÆCATCertÆClauer idCAT) i
canvieu la paraula de pas actual per una de nova que us sigui fàcil de recordar.2
Aquest és un requisit imprescindible per tal que el sistema us deixi començar a
utilitzar-lo.
4. A partir d’aquest moment ja podeu utilitzar el vostre certificat idCAT per identificarvos i realitzar tràmits electrònics. Podeu consultar els diferents usos del certificat
idCAT a la web http://www.catcert.net/usos
Sempre disposareu de les últimes versions del programari clauer i de les guies d’usuari a la
web www.idcat.net/clauer.

Tinc una pregunta o comentari
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Qualsevol dubte o comentari podrà ser resolt via telefònica trucant al servei d’atenció del
ciutadà de l’Agència Catalana de Certificació: 902 901 080 o enviant un correu a
info@idcat.net
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Això només ho heu de fer una única vegada per a cada ordinador en el que el vulgueu fer servir.
En cas que ja disposeu d’un certificat idCAT emès en programari, el podeu importar fent servir la
guia d’usuari que trobareu dins de la carpeta Programari clauer. Recordeu llavors que la paraula de
pas actual del clauer és: clauer
2

