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Handleiding importeren HDN-browsercertificaat  
  
Om toegang te krijgen tot de Skydoo webapplicatie, dien je het HDN-certificaat als browsercertificaat te 
importeren. Hiervoor voer je de volgende stappen uit:   

1. Controleer of het certificaat reeds is geïmporteerd  
2. Creëer het certificaat  
3. Importeer het certificaat  
4. Hernoem het certificaat  

 
 
1. Controleer of het certificaat reeds is geïmporteerd 

 
Afhankelijk van de gebruikte browser ga je hiervoor naar:   

• Internet Explorer: Internetopties > Inhoud > Certificaten > Persoonlijk  
• Google Chrome (versie 82 of ouder *): Instellingen > Geavanceerde instellingen > HTTPS/SSL > 

Certificaten Beheren > Persoonlijk   
• Google Chrome (versie 83 of nieuwer *): Instellingen > Beveiliging > Certificaten Beheren > 

Persoonlijk   
• Mozilla FireFox: Menu > Opties > Privacy & Beveiliging > Certificaten > Certificaten bekijken > 

Uw certificaten  
• Safari: zie pagina 8. 

  
*) Controleer de versie van Google Chrome via de volgende stappen: Help > Over Google Chrome > hier 
staat de versie (bijv. 83.0.4103.116) 
 
Het volgende scherm verschijnt:  
(Noot: afbeeldingen zijn van Internet Explorer. De overige browsers tonen iets andere schermen.)  
 

  
Controleer of je certificaat reeds is geïmporteerd:  

• Verleend aan: hier wordt je certificaatnummer getoond  
• Verleend door: CS Net Certificate Authority of Communications Security Net BV  

Verloopdatum: het certificaat moet nog geldig zijn  
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Als je certificaat wordt getoond en geldig is, dan hoef je verder geen actie te ondernemen.  
Indien je certificaat is verlopen dan kun je het verwijderen en ga je, evenals bij een ontbrekend 
certificaat, door met de volgende stappen.  
 
2. Creëer het browsercertificaat  

 
Werkt u via een serviceprovider, neem dan contact met hen op en ga verder met punt 3 van deze 
handleiding. 
 
Anders: Zoek op je laptop / computer naar het bestand WebCert.exe.   
  
Bij een standaard installatie van HDN staat dit bestand in de map: C:\Program Files (x86)\HDN\bin  
Bij een netwerk installatie van HDN dien je fysiek op de server in te loggen om het programma 
Webcert.exe correct te kunnen openen.   
  
Dubbelklik op het bestand ‘WebCert.exe’ waarna onderstaand scherm verschijnt:  
(Noot: afbeeldingen zijn van Internet Explorer. De overige browsers tonen iets andere schermen.)  
 

  
Klik op ‘Browsercertificaat’ en vervolgens op ‘Exporteren’  
  

  
Voer een wachtwoord in van minimaal 4 karakters en herhaal dit. Onthoud het wachtwoord.  
Klik vervolgens op ‘OK’  
 
Sla het HDN-browsercertificaat nu ergens op. 
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Selecteer een locatie waarin je het certificaat wilt opslaan. Onthoud deze locatie.   
Bij een netwerk installatie: sla het browsercertificaat op een locatie (netwerkmap) op die bereikbaar is 
voor alle gebruikers.  
  
Voer een naam in en kies voor Opslaan als ‘Browser certificaat (*.p12)’. Klik op ‘Opslaan’  
  
Onderstaand scherm verschijnt:  

  
Het browsercertificaat is nu gecreëerd.  
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3. Importeer het browsercertificaat  
 

Het importeren van een browsercertificaat kan op de volgende manieren:  
 

a) Voor Internet Explorer en Google Chrome 
 
Dubbelklik op het gecreëerde browsercertificaat en kies 2 maal voor volgende zonder 
instellingen te wijzigen 

 

  
Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik op ‘Volgende’  

 

  
Klik op ‘Volgende’  
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Klik op ‘Voltooien’  

  

  
Het browsercertificaat is succesvol geïmporteerd in de Internet Explorer en Google Chrome.  
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b) Voor Firefox 
 

Start je browser en ga naar: Menu > Opties > Privacy & Beveiliging > Certificaten (onderaan) 
 

 
Kies voor de opties 

 ‘Er automatisch een selecteren’ 
 Verwijder het vinkje bij  ‘OCSP-responderservers… etc.’ 
 Kies voor ‘Certificaten bekijken’  

 

  
 Kies voor ‘Importeren’  
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Blader naar de locatie waar je het certificaat hebt opgeslagen en kies voor ‘openen’. 
Voer het wachtwoord van het certificaat in en druk op Enter. 
 
Daarna krijg je de volgende melding:  

 ‘Het herstellen van uw beveilingscertifia(a)t(en) en privésleutel(s) is gelukt.’  
 
Kies daarna voor: ‘OK’ 
Het browsercertificaat is geïmporteerd in Firefox. 
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c) Voor MAC - Safari 
 
Open de Keychain Access Manager en navigeer naar File → Import Items.  

 
Blader naar het .p12 of .pfx bestand dat je wilt importeren, open deze en voer direct het 
wachtwoord in. 
 
Het importeren is nu gereed, behalve als onderstaande vragen komen:  

 
Als dit scherm verschijnt:  

 Selecteer System in het Keychain drop-down menu en klik op Add. 
 

 
Als dit scherm verschijnt: 

 Voer het administrator-wachtwoord in om de wijzigingen te autoriseren. 
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4. Hernoem het browsercertificaat  
 

Indien je meerdere browsercertificaten gebruikt, dan is het handig om het certificaat van Skydoo een 
herkenbare naam te geven. NB: deze optie werkt alleen in Internet Explorer.  
  
Start je Internet Explorer en ga naar: Internetopties > Inhoud > Certificaten > Persoonlijk  
  

  
Klik op het betreffende certificaat en vervolgens op ‘Weergeven’   
(Noot: afbeeldingen zijn van Internet Explorer. De overige browsers tonen iets andere schermen.)  
  

  
Klik op ‘Details’ en daarna op ‘Eigenschappen bewerken’   
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Klik op ‘Algemeen’ en voer bij ‘Beschrijvende naam’ een herkenbare naam in.  
Klik als laatste op de button ‘Toepassen’.  
   
Je kunt nu gebruik maken van de Skydoo webapplicatie via: www.skydoo.nl > Inloggen gebruikers. Klik 
daar op de betreffende geldverstrekker, selecteer het certificaat en klik op ‘OK’.  
  
De handleiding voor het gebruik van de Skydoo webapplicatie staat onder de volgende link:   
http://www.skydoo.nl/images/Handleiding_Skydoo_webapplicatie.pdf   
  


