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Installatiehandleiding
Enschedeploeg-UT intranet beveiligingscertificaat.

Om te garanderen dat je verbonden bent met de juiste server en de verbinding beveiligd is, is er een 
certificaat geïnstalleerd op de EP-intranet-server. Dit certificaat moet je eenmalig installeren in je 
internet browser. Deze handleiding beschrijft dit proces voor Microsoft Internet Explorer 6 en Mozilla 
Firefox 1, beide onder Windows.
Aan het eind van deze handleiding worden nog enkele opmerkingen gemaakt over het gebruik van 
het intranet met Safari, Internet Explorer en Firefox voor Mac OS X.

Microsoft Internet Explorer 6 (IE)

Ga naar de intranet-login-pagina door op de website op de link (het slotje) te klikken
of voer “https://www.enschedeploeg-ut.nl/kantoor/login” in.

Onderstaand venster verschijnt.

Klik op “View certificate”.
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Onderstaand venster met de gegevens van het certificaat verschijnt.

Klik op “Install certificate”.
Dit opent de Certificate Import Wizard.
Klik vervolgens op:
Next
Next
Finish

Een venster verschijnt met de melding dat het importeren succesvol is verlopen.
Klik op “OK”.
Klik het certificaat weg door op “OK” te klikken.
Klik op “Yes” om door te gaan naar de site.

In IE zal na installatie van het certificaat, nog altijd een waarschuwing verschijnen als je op de 
login-pagina komt. Het certificaat is namelijk niet door een algemeen erkende Certificate Authority 
uitgegeven, maar door Virtu. Virtu wordt door IE dus niet herkend als Certificate Authority en 
waarschuwt hiervoor. Kies in het waarschuwingsvenster voor “Yes” om door te gaan naar intranet. 
De verbinding met intranet wordt ondanks deze waarschuwing wel beveiligd.
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Mozilla Firefox 1

Ga naar de intranet-login-pagina door op de website op de link (het slotje) te klikken
of voer “https://www.enschedeploeg-ut.nl/kantoor/login” in.

Onderstaand venster verschijnt:

Klik op “Examine certificate” om het certificaat te bekijken.
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Het venster moet overeenkomen met onderstaand venster.

Als het klopt, klik dan op “Close” .

Kies “Accept this certificate permanently”.

Klik op “OK”.

Hiermee is het certificaat geïnstalleerd en is de verbinding met intranet beveiligd.
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Mac OS X

Safari 
Het EP-intranet werkt momenteel niet met Safari. Bij het inloggen gaat er iets fout. Wellicht is dit bij 
de volgende versie van Safari, welke waarschijnlijk begin 2005 uitkomt, verholpen. Installeren van 
certificaten is in Safari niet mogelijk.

Microsoft Internet Explorer
In IE voor Mac OS X is het niet mogelijk certificaten te installeren. Als het site-certificaat niet 
uitgegeven is door een vertrouwde Certificate Authority wordt er geen beveiligde verbinding 
gemaakt. Het intranet is dus met IE voor Mac OS X niet beveiligd te gebruiken.

Mozilla Firefox
In Firefox werkt alles zoals het hoort, de installatieprocedure voor het certificaat is hetzelfde als in 
Firefox voor Windows.


