
 

 

Инструкции за инсталация на 
платформата Karoll Broker 

 Стъпка 1 - Инсталиране на сертификат 

След подписване на договора, всеки потребител на Karoll Broker получава e-mail, в който 

има прикачен сертификат за достъп и линк за инсталация на платформата. Вие трябва да 

запазите сертификата, който е прикачен файл към писмото, някъде на своя компютър. 

След като го запазите, стартирате този файл, като кликате 2 пъти на него. Това ще доведе 

до отварянето на нов прозорец. Необходимо е последователно да натиснете два пъти 

бутоните “Next”, след което трябва да въведете паролата от изпратения до Вас e-mail. След 

въвеждането на паролата, натиснете бутона “Next”; ще се появи нов прозорец, отново 

натиснете „Next“, а накрая ще се появи бутон „Finish“. След като натиснете и последния, ще 

се появи съобщение: „The import was successful“. 

 

 
 

 Стъпка 2 - Инсталиране на платформата  

След като инсталирате сертификата, в текста на писмото ще намерите линк, който ще Ви 

отведе към интернет страница за инсталация на платформата Karoll Broker.  

 

 
 



 

 

 

 

Когато отворите тази страница, натиснете бутона „Install”, за да стартирате инсталацията. 

Автоматично ще получите нотификация да запазите на Вашия компютър инсталационен 

файл „setup.exe”.  

 

 
 

Запазете файла и го стартирайте. След стартирането ще Ви се появи прозорец за 

потвърждение, в който трябва да натиснете бутона „Run”. 

 

 
 

Инсталацията е стандартна, първо ще се появи следният прозорец: 



 

 

 

 

 

 
 

Натискате „Install“ и продължавате към стъпка 3.  

 

 Стъпка 3 - Стартиране на Karoll Broker  

След завършване на инсталацията, стартирайте платформата Karoll Broker от Вашия 

работен плот (Desktop). Ще се зареди прозорец със заглавие „Karoll Broker Вход“ .  

 

 
 

Не прибързайте да въвеждате своя потребителски номер. Първо изберете сертификата, 

който инсталирахте в стъпка 1, чрез натискане на бутона „Избери“. Вашият сертификат за 

Karoll Broker притежава 2 основни реквизита – Вашите три имена, изписани на латиница, 

както и издателят на сертификата -  Karoll. След като изберете Вашия сертификат, 

автоматично ще се визуализира Вашият потребителски номер – “KXXXXXXXXX”. Остава само 

да въведете паролата за достъп до Karoll Broker (налична в текста на писмото, което вече 

сте получили) и да натиснете „ОК“. 


