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"EPKI" in het kort 
Enterprise PKI (EPKI) is een component van het GlobalSign Certificate Center (GCC). 
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Korte tutorial voor EPKI 

Deze gids is bedoeld als korte tutorial voor een EPKI-account. Voor uitgebreide informatie raadpleegt u de 

EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING HIER of gebruikt u de links naar de handleiding en/of supportartikelen in 

dit document.  
 

Aan de slag 

Meld u aan bij het GlobalSign Certificate Center (GCC) 
1. Meld u aan op: www.globalsign.com/login  

2. Voer uw gebruikers-ID (bv. PAR12345_gebruikersnaam) en wachtwoord in 

3. Klik op het tabblad “ENTERPRISE PKI”  

 

 

Stel uw "EPKI Admin certificaat" in – (na de initiële setup gaat u naar de stap voor 

authenticatie hieronder) 

 
RAADPLEEG DE EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 4 - 8  

 
EPKI Admin certificaat – Administrators (of Managers in GCC) moeten zich met dit certificaat 

authenticeren bij EPKI om de functies voor certificaatbeheer te "ontgrendelen". EPKI Admin 

certificaten zijn gratis en maken geen deel uit van uw gekochte licenties.  

 

Belangrijk: Dit certificaat wordt alleen gebruikt om u bij uw GCC/EPKI-account te authenticeren – 

het wordt uitgegeven op naam van uw gebruikers-ID (bv. PAR####_xxxx). Het mag niet worden 

gebruikt met andere toepassingen. 

 

 
 

  

 
 

 

1. Klik op "View Admin Menu Options" – linksboven. 

 

2. Voer een tijdelijk wachtwoord in voor de link om het certificaat te downloaden. 

 

3. U ontvangt een e-mail met een link om het certificaat te downloaden binnen 5 - 10 

minuten. Ga verder met het downloaden/installeren van het certificaat (hieronder 

beschreven). U kunt ook HIER DE DOWNLOAD/INSTALLATIE-INSTRUCTIES RAADPLEGEN. 

 

4. Klik op de link in de e-mail en voer uw tijdelijke wachtwoord in. Daarna wordt u gevraagd 

om een permanent certificaatwachtwoord aan te maken. 

 

5. Download het pfx-bestand; dit bestand bevat zowel de public als private keys. Dubbelklik 

op het bestand. De "Certificate import wizard" wordt geopend en u kunt nu het certificaat 

https://www.globalsign.com/
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
http://www.globalsign.com/login
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
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beginnen installeren in uw Windows Certificate Store. De meeste standaardinstellingen 

kunnen worden behouden. 

 

6. Wanneer het wachtwoordscherm wordt geopend, voert u het permanente wachtwoord in 

dat u hebt aangemaakt tijdens het downloadproces. We raden u aan om de volgende 

optie te selecteren: "Mark this private key as exportable". Zodra dit proces voltooid is, 

wordt het EPKI Admin certificaat geïnstalleerd in uw Windows Certificate Store en kan het 

worden gebruikt in IE/Edge/Chrome. 

 

 

Authenticeren met uw EPKI Admin certificaat   

 
1. Nadat de installatie voltooid is, klikt u opnieuw op "View Admin Menu Options". Er wordt u 

gevraagd om u te authenticeren met uw EPKI Admin certificaat. (Selecteer het certificaat 

dat werd uitgegeven op naam van uw gebruikers-ID).  

 

2. U wordt mogelijk afgemeld. Voer in dat geval uw aanmeldingsgegevens opnieuw in. U 

wordt automatisch geauthenticeerd op de portal, waarmee u toegang krijgt tot de 

functies voor certificaatbeheer. 
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Certificaten uitgeven voor eindgebruikers  

RAADPLEEG DE EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 21 - 23  

 

Belangrijk: Profielvalidatie moet worden uitgevoerd voordat certificaten worden uitgegeven (2-3 

werkdagen). 

 

Uitgiftemogelijkheden:  
 

 

 

Menuoptie Verklaring 

 

 
 

Enkelvoudige uitgifte 

 

Certificaten individueel uitgeven voor 

eindgebruikers. De e-mail om het certificaat te 

downloaden wordt naar de eindgebruiker 

verzonden. 

(Zie gedetailleerde instructies hieronder) 

 

 

 

Bulkuitgifte 

 

Certificaten in bulk uitgeven door een CSV-

bestand te uploaden. De afzonderlijke e-mails 

om het certificaat te downloaden worden naar 

elke eindgebruiker verzonden. 

Ideaal voor het uitgeven van >25 certificaten. 

 

  

 

  

Verzenden van bulkberichten 

 

Certificaten in bulk registreren en downloaden in 

naam van gebruikers. Certificaten worden in een 

zip-bestand met PKCS12's aan de Administrator 

(of Manager) bezorgd. 

Ideaal voor het uitgeven van >25 certificaten. 

 

 

 
Link voor registratie eindgebruiker 

 

Eindgebruikers kunnen zich registreren voor een 

certificaat via een unieke bestel-URL per profiel. 

Eindgebruikers stellen hun eigen 

downloadwachtwoord in. 

 

Opmerking: De Administrators of Managers 

moeten certificaten in behandeling goedkeuren 

vóór de uitgifte (via het gedeelte Approve 

Pending Certificates). 

 

https://www.globalsign.com/
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
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Uitgifteproces - Enkelvoudige uitgifte: 
 

1. Selecteer de menuoptie "Order Certificates" onder MY CERTIFICATES (linksboven – na 

authenticatie).  

2. Selecteer het gewenste Profile & License pack. Klik op "Next".  

3. Op de pagina "Certificate Identity Information" voert u de gegevens van de eindgebruiker 

in: 

a. Common Name – Voornaam en achternaam. (Deze naam wordt weergegeven op 

het certificaat.) 

b. Email – Voer het e-mailadres van de eindgebruiker in (het certificaat wordt ook 

naar dit adres verzonden). 

4. Voer een Pick-up password in – De eindgebruiker heeft dit wachtwoord nodig om zijn 

certificaat te downloaden.  

5. Voor PersonalSign-certificaten is de optie PKCS12 aanbevolen. Het certificaat wordt 

geleverd als .pfx-bestand, vergelijkbaar met uw EPKI Admin certificaat.  

6. Klik op "Next", controleer de gegevens en klik op "Complete". 

7. De eindgebruiker ontvangt de e-mail om het certificaat te downloaden binnen enkele 

minuten. Installatiehandleidingen voor eindgebruikers: 

a. INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR PERSONALSIGN   

b. INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR AATL (op basis van tokens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
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Certificaten van eindgebruikers beheren:  

 

 

 

Menuoptie Verklaring 

  
 

 
 

 

Search for Issued Certificates  

(GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 35) 

 

Klik op de knop Application naast "Certificate 

Order Number".  

 

Certificate Management options: 

 

 Reissue: Genereert een nieuw 

sleutelpaar voor het certificaat. De 

vervaldatum is gelijk aan de 

oorspronkelijke vervaldatum van het 

certificaat. 

 

 Cancel: U kunt de optie om te annuleren 

slechts 7 dagen na de oorspronkelijke 

uitgifte van het certificaat gebruiken. 

Annuleer een bestelling en laat het 

certificaat opnieuw toevoegen aan het 

licentiepakket waarvan het werd 

uitgegeven.  

 

 Revoke: Te gebruiken wanneer de private 

key niet meer veilig is. Ingetrokken 

certificaten worden binnen 24 uur op de 

lijst met ingetrokken certificaten 

(Certificate Revocation List) gezet, 

waardoor het certificaat niet meer 

bruikbaar is in de meeste toepassingen. 

 

 

 

 

Klik hier om het zip-bestand met de PKCS12-

bestanden te openen/downloaden (indien 

besteld via de methode voor PKCS#12 

registreren en downloaden in bulk). Het zip-

bestand is gedurende 30 dagen beschikbaar in 

EPKI nadat de bestelling werd geplaatst. 

 

https://www.globalsign.com/
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
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Andere EPKI-functies 

 

My Licenses 

 

 

 

Koop Certificate License packs of bekijk de inhoud 

van uw licentiepakket.  

 

Opmerking: De functie “Order Licenses” is alleen 

beschikbaar voor de EPKI Administrator.  

 

RAADPLEEG DE EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 
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 My Profiles 

 

 

Profielen zijn "vooraf gevalideerde bedrijfsprofielen" 

met de identiteitsgegevens van de organisatie aan 

de hand waarvan certificaten voor eindgebruikers 

worden uitgegeven. Zodra uw profiel is gevalideerd, 

kunt u direct certificaten met die profielinformatie 

uitgeven.  

 

U kunt de profielconfiguratie bewerken, bijkomende 

profielen instellen en zoeken naar bestaande 

profielen of vooraf gevalideerde e-maildomeinen. 

 

RAADPLEEG DE EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 
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 Emails 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebruik de optie "Manage Email Templates" om e-

mailsjablonen aan te passen voor specifieke 

bedrijfsinstructies. U kunt bijvoorbeeld 

download/installatie-instructies toevoegen aan een 

e-mail voor de eindgebruiker om certificaat te 

downloaden:  

 INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR 

PERSONALSIGN 

 INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR AATL (op 

basis van tokens) 

 

U kunt ook de systeeme-mails verzonden naar 

eindgebruikers bekijken en/of specifieke e-mails 

opnieuw verzenden.  
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https://www.globalsign.com/
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
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https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/2764382
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1999625-download-and-install-aatl-or-cds-certificate
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
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 Other Functions  

 

 

 

Genereer een LDIF-rapport (Lightweight Directory 

Access Protocol) dat u kunt uploaden naar een 

LDAP-map. Of raadpleeg de actielogboeken van 

GCC-gebruikers.  

 

RAADPLEEG DE EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 

37 - 23 

 

 Resources  

 

 

 
Raadpleeg de EPKI-gebruikershandleiding (links in 

dit document) en de EPKI-authenticatiehandleiding 

(specifiek voor EPKI Admin certificaat).  

 

 

Bijkomende GCC-gebruikersaccounts aanmaken 

RAADPLEEG DE EPKI-GEBRUIKERSHANDLEIDING PAGINA 39- 42  

 

 
1. Klik op het tabblad "Account & Finance", pictogram "Manage Users" en daarna New 

Registration. 

2. Vul de pagina "New User Registration" in en klik op "Confirm".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalsign.com/
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
https://www.globalsign.com/support/ordering-guides/globalsign-epki-admin-guide.pdf
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GCC-gebruikersrollen: 

 Account Administrator– Er is slechts één Administrator die volledige controle heeft over 

de account; deze kan licentiepacks kopen, account- en profielgegevens wijzigen, en 

nieuwe Managers en Staff in Charge aanmaken. De Administrator kan ook de 

bestellingen van andere gebruikers in het systeem zien en handelingen hierop uitvoeren, 

zoals certificaten opnieuw uitgeven, annuleren, intrekken enz. 

 

 Manager – De gebruikersrechten van de Manager zijn vergelijkbaar met die van de 

Account Administrator, behalve de mogelijkheid om licentiepacks te kopen. Managers 

kunnen extra "Staff in Charge"-gebruikers aanmaken in het GCC.  

 

*Opmerking: De Administrator en de Manager(s) kunnen EPKI Admin certificaten 

configureren en bevoegdheden voor certificaatbeheer toekennen.  

 

 Staff in Charge – Gebruikers op dit niveau beschikken over de beheerdersrechten (bv. 

certificaat aanvragen, goedkeuren of intrekken, en geld toevoegen aan account) die 

werden toegekend door de Account Administrator of Manager. Staff in Charge kan geen 

bijkomende gebruikers aanmaken. 

 

 

Contactgegevens van GlobalSign 
 

GlobalSign Amerika 

Tel.: 1-877-775-4562 

www.globalsign.com  

sales-us@globalsign.com  

GlobalSign EU  

Tel.: +32 16 891900 

www.globalsign.be  

sales@globalsign.com 

GlobalSign UK  

Tel.: +44 1622 766766 

www.globalsign.co.uk   

sales@globalsign.com 

GlobalSign FR  

Tel.: +33 1 82 88 01 24 

www.globalsign.fr  

ventes@globalsign.com 

GlobalSign DE 

Tel.: +49 800 723 798 0 

www.globalsign.de  

verkauf@globalsign.com  

GlobalSign NL 

Tel.: +31 20 8908021 

www.globalsign.nl 

verkoop@globalsign.com   
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