Instructies downloaden SHA-2 certificaat
De aanvraagprocedure
Het aanvragen, ophalen en installeren van het nieuwe SHA-2 certificaat is nodig als u gebruik gaat maken van
het Centraal Postbussen Systeem. Om dit proces optimaal te begeleiden wordt gebruik gemaakt van het self
service portaal de ‘TenneT Certificate Store’. U ontvangt per e-mail een unieke link. Door te klikken op de link
wordt de aanvraagprocedure gestart. De e-mail zult u ontvangen van ‘no-reply@digidentity.eu’ met als onderwerp
‘Uitnodiging SHA-2 certificaat’.

TenneT Certificate Store
De Certificate Store is een self service portaal en begeleidt u door het gehele aanvraagproces. Processtappen die
zijn doorlopen worden gemarkeerd met een groene vink
zijn gemarkeerd met een rood kruis

. Processtappen die nog doorlopen moeten worden

.

Nieuwe gebruikers van het CPS
De certificaatbeheerder ontvangt van Digidentity een e-mail met een unieke link. Door het “klikken” op de link
wordt de certificaatbeheerder doorgeleid naar een verificatie scherm en wordt verzocht een wachtwoord in te
voeren en te bevestigen. Deze link werkt eenmalig . Nadat u een wachtwoord heeft gekozen, krijgt u toegang tot
Instructies downloaden SHA-2 certificaat

pagina 1 van 2

de TenneT Certificate Store. Na uitloggen kunt u opnieuw toegang tot uw gegevens krijgen door naar de website
van de Certificate Store te gaan via: https://cpscertificatenaanvraag.tennet.eu.
De vervolgstappen bestaan uit:
1.

Invullen van het KvK nummer van uw bedrijf

2.

Invoeren gegevens contactpersoon

3.

Uploaden kopie legitimatiebewijs van contactpersoon

4.

Invoeren gegevens certificaatbeheerder

5.

Uploaden kopie legitimatiebewijs certificaatbeheerder

Als alle processtappen zijn gemarkeerd met een groene vink, start de aanvraagprocedure voor het certificaat
automatisch en verschijnt uw aanvraag na circa 30 seconden onder ‘Lopende certificaataanvragen’. Alle
ingevulde gegevens worden aansluitend gevalideerd door Digidentity. Bij goedkeuring ontvang u een e-mail
waarin vermeld staat dat het certificaat gedownload kan worden. U kunt dan beginnen aan de laatste stap.
6.

Toekennen wachtwoord + downloaden certificaat

Let op! Bij de laatste stap voor het downloaden dient u een ‘P12’ wachtwoord in te geven. Dit wachtwoord is de
beveiliging van het certificaat. U kunt het certificaat maar één keer downloaden. Wij adviseren u het certificaat op
een veilige plaats op te slaan. Mocht u het P12 wachtwoord zijn vergeten, dan is dit niet meer te achterhalen. Het
geïnstalleerde certificaat kan dan nog steeds worden gebruikt maar niet meer worden geëxporteerd of opnieuw
worden geïnstalleerd. Voor het downloaden van het certificaat op uw computer dient u te beschikken over admin
rechten. Het moet toegestaan zijn om bestanden te kunnen downloaden op uw computer. Internet Explorer 8 en
eerdere versies kunnen problemen veroorzaken bij de download. Wij adviseren gebruik te maken van Google
Chrome of Firefox bij het downloaden van het .p12 certificaat.

Het certificaat dat u heeft opgehaald is in het P12 formaat en bevat uw Private Key, uw Public Key en de root
certificaten. Indien nodig kunnen de root certificaten apart worden gedownload van de TenneT / Digidentity
informatiepagina op https://cpscertificatenaanvraag.tennet.eu.
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