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1. Призначення документа 

Документ призначений для  налаштування з’єднання з сервером обміну файлами за стандартом AS4 ТОВ 

«Оператор ГТС України».  
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2. Цільова аудиторія 

Даний документ призначений для наступної аудиторії: служб IT контрагентів ТОВ «Оператор ГТС України». 
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3. Параметри налаштувань серверу AS4 ТОВ «Оператор ГТС України» 

 

Remote URL: https://as4m.tsoua.com/as4/HttpReceiver 

Usage Profile: ebMS 3.0 AS4 Profile 

Content Transfer Encoding: binary 

Perform W3C Schema validation: OFF 

 

PMode.Responder.Party 

Обмін файлами з інформаційною платформою оператора ГТС 21X000000001397P 

Обмін файлами з газовимірювальною інформацією (hostlib) hostlib 

Обмін файлами з інших питань TSOUA 

 

Encryption 

Certificate as4.tsoua.com 

Algorithm aes256-gcm 

Keyencryption.Algorithm rsa-oaep-mgf1p 

 

Signature 

Certificate as4.tsoua.com 

Algorithm rsa-sha256 

HashFunction sha256 

 

  

https://as4m.tsoua.com/as4/HttpReceiver
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4. Встановлення програмного забезпечення Mendelson AS4 

Сторінка завантаження програмного забезпечення: http://mendelson-e-c.com/as4/ 

Програмне забезпечення, у разі використання його на операційній системі Windows в якості звичайного 

програмного додатку, є безкоштовним. 

Встановлення Mendelson AS4 є тривіальним та не повинно викликати труднощів. 

  

http://mendelson-e-c.com/as4/
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5. Створення власного ключу шифрування 
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В полі Common name введіть будь-яке доменне інформативне ім’я латиницею. 

Попередження програми ігноруйте. 
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6. Експорт сертифікату шифрування 
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7. Налаштування точки доступу на Вашому сервері AS4 

Для створення точки доступу на Вашому сервері AS4 Ви можете використати створену автоматично точку 

mycompani, або створити будь-яку кількість власних. 

 

 
 

Name – будь-яке інформативне ім’я. 
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PMode.Responder.Party –  ідентифікатор Вашої точки з’єднання для сторонніх серверів AS4 

Certificate – створені особисті ключи шифрування 

  



 Інструкція з налаштування з’єднання з сервером обміну файлами за стандартом AS4 Сторінка 13 из 25 

8. Налаштування протоколу HTTPS на Вашому сервері AS4 

 
Для перевірки роботи протоколу HTTPS на Вашому сервері AS4 необхідно перевірити можливість 

з’єднання за посиланням: https://127.0.0.1:8443/as4/HttpReceiver 

 

 
 

У разі технічної можливості бажано для протоколу HTTPS використати порт 443. Для цього потрібно 

відредагувати файл %Шлях до програми Mendelson AS4%\jetty9\etc\jetty.xml 

https://127.0.0.1:8443/as4/HttpReceiver
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Після цього потрібно перезапустити Mendelson AS4, та перевірити можливість з’єднання за посиланням: 

https://127.0.0.1/as4/HttpReceiver 

 

 
 

 

  

https://127.0.0.1/as4/HttpReceiver
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9. Налаштування доступності Вашого серверу AS4 з мережі Інтернет 

 
Для обміну файлами з сервером AS4 ТОВ «Оператор ГТС України», Ваш сервер AS4 повинен бути доступним 

з мережі Інтернет. Для цього потрібно налаштувати трансляцію порту 443, або 8443, з мережі Інтернет до 

вашого серверу AS4. 

Після цього необхідно перевірити доступність Вашого серверу AS4 з мережі Інтернет. Він повинен бути 

доступний з будь-якого комп’ютера, який має доступ до Інтернет, за посиланням: 

https://<зовнішня_адреса_вашого_серверу>/as4/HttpReceiver 

, або (в разі використання порту 8443): 

https://<зовнішня_адреса_вашого_серверу>:8443/as4/HttpReceiver 
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10. Обмін параметрами з’єднань з ТОВ «Оператор ГТС України» 

Для налаштування з‘єднання з Вашим сервером AS4 з боку ТОВ «Оператор ГТС України» Вам необхідно 

надіслати листа згідно «Технічних вимог». В листі, згідно вимог, потрібно вказати наступні дані (ці дані 

бажано продублювати електронною поштою від імені відповідального ІТ спеціаліста на адресу lavrik-

en@tsoua.com): 

1. Зовнішня адреса Вашого серверу AS4 (розділ 9 інструкції). 

2. PMode.Responder.Party Вашої точки з’єднання (розділ 7 інструкції). 

3. Сертифікат шифрування (розділ 6 інструкції). Для успішної передачі сертифікату по електронній 

пошті потрібно змінити його розширення на .txt 

 

Після налаштування, згідно надісланих даних, з‘єднання з Вашим сервером AS4 на сервері AS4 ТОВ 

«Оператор ГТС України», Вам будуть вислані файли, які необхідні для налаштування з‘єднання з 

сервером AS4 ТОВ «Оператор ГТС України» на Вашому сервері AS4. 

  

https://tsoua.com/wp-content/uploads/2020/04/Technichni-vymogy-AS4.pdf
mailto:lavrik-en@tsoua.com
mailto:lavrik-en@tsoua.com
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11. Перевірка доступності серверу AS4 ТОВ «Оператор ГТС України» 

На сервері, де встановлено програмне забезпечення Mendelson AS4, повинен бути доступ до серверу AS4 

ТОВ «Оператора ГТС України» - https://as4m.tsoua.com/as4/HttpReceiver 

 
 

https://as4m.tsoua.com/as4/HttpReceiver
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12. Імпорт сертифікату шифрування сервера AS4 ТОВ «Оператор ГТС 

України» 

 
 

Імпортувати потрібно файл as4.tsoua.com.cer.txt 
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13. Налаштування з’єднання з сервером AS4 ТОВ «Оператор ГТС України» 

Створити нового партнера кнопкою New. 

Partner name - будь-яка інформативна для Вас назва з’єднання. 

AS4id - PMode.Responder.Party з розділу 3 інструкції в залежності від призначення з’єднання. 

Receipt URL - https://as4m.tsoua.com/as4/HttpReceiver 

AS4 usage profile - ebMS 3.0 AS4 Profile 

Key or certificate - as4.tsoua.com 

 

 
 

Після створення партнера необхідно перевірити його налаштування згідно розділу 3 інструкції. 

 

https://as4m.tsoua.com/as4/HttpReceiver
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В разі необхідності декількох з’єднань для різного призначення, потрібно створити необхідну кількість 

з’єднань з відповідними параметрами згідно розділу 3 інструкції. 
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14. Імпорт сертифікатів центрів сертифікації 

 
 

Імпортувати потрібно файли root.cer.txt та intermediate.cer.txt 

  



 Інструкція з налаштування з’єднання з сервером обміну файлами за стандартом AS4 Сторінка 24 из 25 

15. Тестова передача файлу 

Після створення відповідних з’єднань з обох сторін, буде потрібно виконати тестовий обмін файлами. 

Передача тестового файлу до серверу AS4 ТОВ «Оператор ГТС України» виконується наступним чином: 
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В разі, якщо на Вашому сервері AS4 використовується декілька точок доступу, в останньому вікні, у списку 

Local station, потрібно вибрати точку доступу, параметри якої було надіслано до ТОВ «Оператор ГТС 

України». 


