
Personliga certifikat för 
e-post och grid



Endast lärosäten som har blivit godkända för 
TCS Personal och TCS Personal eScience får 
aktivera stöd för personliga certifikat via
SAML-baserad inloggning!

Samma rutiner gäller som för gamla TCS Personal, 
dvs. fotoleg innan användare får begära cert.fikat.

Rutiner personliga certifikat



Personliga certifikat

Personliga certifikat finns i tre former:
• Premium – Används för e-post!
• Grid Premium
• Grid Robot Name



Hur får jag personliga certfikat att 
fungera för lärosätet

Två steg
1. Konfigurera certifikatsportalen hos DigiCert så 

att personliga certifikat kan utfärdas.
2. Förändra attributrelease för lärosätets IdP så att 

rätt attribut skickas över.
– Observera att DigiCert inte har entitetskategori och 

särskild release av styrattribut behövs. 



Aktivera administratör för
SAML-inställningarna



Skapa ny bindning mellan 
organisation i DigiCert och er IdP



Skapa ny bindning mellan 
organisation i DigiCert och er IdP



Skapa attributrelease i er IdP
attribute-filter.xml – Bygger på gamla TCS Personal

Lägg till filterregler för https://www.digicert.com/sso
<!-- New TCS Personal -->
<afp:AttributeFilterPolicy id="releaseTcsPersonalEntitlement">

<afp:PolicyRequirementRule xsi:type="basic:AttributeRequesterString" value="https://www.digicert.com/sso" />
<afp:AttributeRule attributeID="displayName">

<afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" />
</afp:AttributeRule>
<afp:AttributeRule attributeID="tcsPersonalEntitlement">

<afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" />
</afp:AttributeRule>
<afp:AttributeRule attributeID="tcsPersonaleScienceEntitlement">

<afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" />
</afp:AttributeRule>
<afp:AttributeRule attributeID="email">

<afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY" />
</afp:AttributeRule>
<afp:AttributeRule attributeID="schacHomeOrganization">

<afp:PermitValueRule xsi:type="basic:ANY"/>
</afp:AttributeRule>

</afp:AttributeFilterPolicy>



Att skapa e-postcertifikat för 
Microsoft Outlook i Windows 7

med hjälp av webbläsaren
Internet Explorer

”Demo”



Inloggning på adressen 
https://www.digicert.com/sso/



Sida för att begära certfikat
Observera max en e-postadress!





Brev med inbjudan att skapa 
certifikat



Windowssäkerhetsvarning



Begära certifikatet



Certifikatet är skapat och installerat 
i Windows Certificate Store



Att återkalla personliga certifikat
Logga in igen och välj Revoke!
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