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1 måned før et Foces2 certifikat udløber, modtager den tekniske kontaktperson for certifikatet
en mail fra no-reply@certifikat.dk
Mailen beskriver, hvornår certifikatet udløber, og hvordan man genudsteder/genbestiller
certifikatet. Fordelen ved at genudstede er, at man bevarer certifikatets subject, og derfor ikke
behøver at opdatere data i NemHandelsRegistret (NHR) når certifikatet benyttes til
modtagelse i NemHandel.
For at genudstede, skal man logge ind som organisationens NemID administrator på
www.medarbejdersignatur.dk (Log på selvbetjening) og efterfølgende følge vejledningen i
mailen.
Vedr. punkt 5 i vejledningen (Tryk på knappen ’Bestil genudstedelse’): Skærmbilledet ser
således ud:

Du må ikke sætte hak ved ”Ja, spær det nuværende certifikat” da det nuværende certifikat så
vil blive spærret omgående (hvor det ellers vil virke frem til den egentlige
udstedelse/download af det nye certifikat).
Du må ikke fjerne markeringen i ”Vis certifikat i offentlig certifikatdatabase” da certifikatet
ellers vil være ubrugeligt til NemHandel modtagelse (LDAP-opslag).
Vedr. punkt 6 i vejledningen (Vælg ’Vis installationskode’ i afsnittet…): På NemIDs hjemmeside
hedder dette link pt. ”Vis midlertidig adgangskode”.
Når punkt 7 er gennemført, så fortsætter forløbet i den mail som NETS DanID har fremsendt i
mellemtiden. Følg vejledningen i mailen og klik på linket for at starte download-forløbet.
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Filformatet må IKKE ændres (skal forblive PKCS12 / p12) som er standard i forløbet.
I forløbet skal du selv vælge den kode som efterfølgende skal benyttes ved installation af
Foces2-certifikatet (husk koden). Sidste skridt er at hente og gemme .p12-filen (.p12 som filendelse) som er selve certifikat-installationsfilen.
Når .p12-filen er gemt på lokal maskine (gemmes som standard i mappen
C:\Brugere\<brugernavn>\.oces\ hvis intet andet er valgt), skal den efterfølgende installeres på
den lokale maskine. Dette gøres ved at dobbeltklikke på filen, og Windows’ Certifikat Import
Guide tager over. Som standard skal man ikke ændre nogle indstillinger (men benyttes
certifikatet til modtagelse, skal det installeres under den bruger som kører modtager-servicen).
Hvis certifikatet benyttes til modtagelse i NemHandel, skal certifikatet hurtigst muligt lægges
på modtager-serveren, da LDAP efter kort tid vil udlevere det nye certifikat ved opslag.
Med venlig hilsen
NemHandel Support

