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1 Översikt 
Dokumentet innehåller instruktioner för hur man skapar ett Certifikat t.ex. för att användas vid AS2 
anslutningar. 

2 Skapa ett certifikat 
Här beskrivs hur man skapar ett self-signed certifikat med hjälp av det script som är tillgängligt 
tillsammans med denna lathund. 

 
1. Logga in på den server som du vill ha certifikatet på.  
2. Kopiera in scriptet på valfri plats på datorn och högerklicka på filen, välj “Run wth Powershell”. 
3. Du kommer nu att få upp 4 st fält att fylla i 

1. Enter a Subject 
• Skriv namnet på certifikatet så som det ska presenteras. 

2. Enter a DNS Name 
• Skriv det DNS Namn som certifikatet ska kopplas till. 

3. How many year should it be valid?  
• Skriv in hur många år certifikatet ska gälla. Enbart en siffra i antal år ska stå i denna 

ruta. 
4. Enter a friendly name  

• Skriv namnet på ert företag samt vad man ska använda certifikatet till. T.ex. 
”Mataffären AB - AS2”. 

4. Klicka på “start” och sen på “kör”.  
5. Skriv “mmc” och tryck på “ok” 

 

6. Klicka på “File”/”Arkiv” -> “Add/remove snap-in…”/”Lägg till eller ta bort snapin-modul…” 
7. Välj “Certificates”/”Certifikat” och klicka på “Add >”/”Lägg till >” 

1. Du kommer at få upp några frågor efter det  
I. I första rutan väljer du “computer account”/”Datorkonto” 

II. I den andra rutan väljer du “Local computer”/”Den lokala datorn” klicka på ”Slutför” 
2. Efter att du har kommit tillbaka till den tidigare rutan så väljer du “ok” 

8. Ditt certifikat ska nu finnas under “Certificates (Local Computer)”/”Certifikat (local dator) “-> 
“Personal”/”Personliga” -> “Certificates”/”Certifikat” 
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3 Exportera ditt privata certifikat 
Här beskrivs hur du exporterar ditt privata certifikat. Observera att detta ska du behålla i säkert 
förvar hos dig och se till att det inte kommer ut någonstans, det ska inte skickas till oss.  

 
1. Följ steg 4-8 för att komma till det certifikat du nyligen har skapat. 
2. Högerklicka på detta certifikat och välj “All Tasks” -> “Export…” 

 

3. Klicka på “Next”  
4. Välj “Yes, export the private key” 
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5. Fyll i enligt bilden 

 

6. Skapa ett lösenord som bara ni ska ha tillgång till och tryck därefter på “Next” 
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7. Välj vart ni vill spara det privata certifikatet. Tryck därefter på “Next” 

 

8. Kontrollera uppgifterna så att dom stämmer och tryck på “Finish”. 

 

4 Exportera ditt publika certifikat 
Här beskrivs hur du skapar ditt publika certifikat. Det är detta certifikat som du ska skicka till dom 
som ska skicka krypterad data till dig, detta ska skickas till GS1. 

 
1. Följ steg 4-8 för att komma till det certifikat du nyligen har skapat. 
2. Högerklicka på dett certifikat och välj “All Tasks” -> “Export…” 

 

3. Klicka på “Next”  
4. Välj “No, do not export the privatekey” 
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5. Välj “Base-64 encoded x.509 (.CER)” och tryck “Next” 
6. Välj vart ni vill spara det publika certifikatet. Tryck därefter på “Next” 

 

7. Kontrollera uppgifterna så dom stämmer och tryck på “Finish”. 
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