Extra, Internet Options, Content, Cerfiticate / Extra, Internet Opties, Inhoud

Click on certificates / Klik op certificaten

Click on the certificate you want to export / Klik op je certificaat en daarna op exporteren

The wizard starts / De wizard begint met onderstaand scherm:

Click next / Klik op volgende

Export personal key: click YES / Klik op JA bij persoonlijke sleutel exporteren

Click Next

Select options as above / Zet dezelfde vinkjes als hierboven en klik op volgende
Click Next / Klik op volgende

The password is required / wachtwoord is verplicht

Click next

Give a file-path for saving the certificate / Zet het certificaat neer op gewenste lokatie

Click on complete / Klik op voltooien

Export is complete / De export is klaar
Please note: You need to execute this procedure every year after the certificate renewal
LET OP: Deze handeling moet jaarlijks, na het vernieuwen van een certificaat worden
uitgevoerd!

Import certificate:
 You need to save the file on your computer and double click.
 There will be a wizard to start the certificate import.
 Click next
 In the next window as well, the name of the file to import GP0xxxx)
 Click next
 Fill in the password. Select check as in picture below
 Click next
 The checkbox "Automatically select the certificate based on the type of certificate" you need to
check
 Click next
 Click Finish
 There is a message "The import is complete."
Importen certificaat












U dient dit bestand op uw computer te zetten en hierop te dubbelklikken.
Er wordt dan een wizard gestart om het certificaat te importeren.
Klik op volgende
In het volgende venster staat als het goed is de naam van het te importeren bestand
(GP0xxxx)
Klik op volgende
Vul bij wachtwoord het 6 cijferige wachtwoord in dat u bij het certificaat heeft ontvangen.
Zet een vinkjes zoals in onderstaande afbeelding
Klik op volgende
Het keuzevakje "Automatisch het certificaat selecteren op basis van het type certificaat" moet
u aanvinken.
Klik op volgende
Klik op voltooien
Er komt dan een melding "Het importeren is voltooid."

