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Certificaat installeren 
 
Voor de beveiliging van de verbinding tussen de computer op school en de IB-Groep 
wordt een certificaat gebruikt. Het certificaat wordt door de IB-Groep uitgegeven, u 
installeert dit certificaat eenmalig op de computer en in IPSAS.  
Volg hiervoor de instructies hieronder nauwkeurig. 
 
U hebt van de IB-Groep de wachtwoordbrief ontvangen en u hebt het certificaat 
opgehaald. Volgens de instructies van de IB-Groep hebt u het certificaatbestand op het 
bureaublad gezet. 
 
1. U gaat het certificaat eerst in Windows installeren 
Doorloop de volgende stappen: 
 

- Zoek het certificaatbestand op, dat staat op het bureaublad als u de instructies 
van de IB-Groep hebt opgevolgd. Het bestand heeft de naam ‘IB-Groep-
certificaat-brinnummer.pfx’, waarbij in plaats van ‘brinnummer’ het brinnummer 
van uw school staat. 

- Dubbelklik op het certificaatbestand (pfx-bestand) 
- De Wizard Certificaat importeren opent, klik op Volgende 
- De bestandsnaam wordt weergegeven, klik op Volgende 
- U ziet het hieronder weergegeven venster. Geef het wachtwoord op (van de IB-

Groep ontvangen) en kies de optie: Deze sleutel als exporteerbaar 
aanmerken. Klik op Volgende. 
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- U ziet het volgende venster. Laat de keuze ‘Automatisch het certificaat installeren 
op basis van het type certificaat’ staan, klik op Volgende. 

 

 
 

- Klik op het volgende venster op Voltooien, Windows geeft de boodschap: Het 
importeren is voltooid. 
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2. U gaat het certificaat exporteren voor IPSAS 
 

- Kies Start, Configuratiescherm 
- Dubbelklik op Internetopties om het venster ‘Eigenschappen voor internet’ te 

openen. 
- Klik op het tabblad Inhoud (Content) op Certificaten. 
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- U ziet het venster Certificaten. 
- Zoek op het tabblad Persoonlijk het certificaat van de IB-Groep op. 

 

 
 

- Klik op Exporteren…  
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- U ziet het volgende venster: 
 

 
 

- Klik op Volgende. 
- Op het volgende venster (zie hieronder) kiest u de optie ‘Ja, de persoonlijke 

sleutel exporteren’. 
- Klik op Volgende. 

 

-  
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- Kies voor Personal Information Exchange – PKCS nr. 12 (.PFX) en vink de 

eerste twee opties aan, zoals in het voorbeeld hieronder. 
 

 
 
- Klik op Volgende. 
- U ziet het volgende venster. Typ het wachtwoord in (dat u van de IB-Groep 

ontvangen hebt), bevestig het wachtwoord en klik op Volgende. 
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- U ziet het volgende venster: 
 

 
 

- Klik op Bladeren… , Windows opent een verkenner.  
 

 
 
- U zoekt een map op waar u het geëxporteerde certificaat wilt plaatsen en u 

dubbelklikt op de map. Het is handig om hiervoor de map te nemen waar ook de 
gegevensbestanden van IPSAS staan. Deze map wordt in IPSAS midden onder in 
het hoofdvenster weergegeven, op de zgn. statusregel. 
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Vul als bestandsnaam het brinnummer van uw school in, gevolgd door de 
vestiging (00, 01, etc). De bestandsnaam wordt dan bijvoorbeeld 09AZ00. 
De extensie .pfx wordt automatisch toegevoegd. 
U zoekt dus de map op waar het bestand geplaatst wordt, dubbelklik op 
de map; en u geeft de bestandsnaam op in het formaat 09AZ00. Klik op 
Opslaan. 
 

- Hebt u de map opgezocht en de bestandsnaam ingevuld, dan ziet de 
bestandsnaam van het te exporteren bestand eruit zoals in het voorbeeld 
hieronder. 

 

 
 

- Klik op Volgende.  
- Klik op het volgende venster op Voltooien, Windows geeft de boodschap: Het 

importeren is voltooid. 
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3. U gaat het certificaat in IPSAS installeren 
 

- Start IPSAS 
- Ga naar Onderhoud, Instellingen, tabblad Certificaat wizard. 

 

 
 

- Klik op de knop Certificaat zoeken, zoek de map op waar het geëxporteerde 
certificaat staat (09AZ00.pfx waarbij i.p.v. 09AZ het brinnummer van uw school 
staat) staat.  
Let op dat u het certificaat kiest dat u in stap 2 geëxporteerd hebt en niet 
het certificaat met de naam ‘IB-Groep-certificaat ….’ dat u van de IB-
Groep ontving. 

- Klik op het certificaat en op Openen, in IPSAS wordt de regel onder ‘Map waar het 
certificaat staat:’ ingevuld. 

- Typ bij Stap 2 op hetzelfde venster het wachtwoord in, de ‘naam’ wordt ingevuld 
- Klik op Certificaat verwerken. 
- IPSAS geeft aan of de installatie gelukt is. 

 
 

 


