Vejledning til import af digital signatur certifikat til Microsoft Outlook 2007
Udarbejdet den 18. april 2011 af IT-chef Steen Hermansen, Danske Advokater
Hent digital signatur – offentlig nøgle fra certifikat.dk
Gå ind på www.certifikat.dk og vælg menupunktet ”Søgning” eller benyt direkte link nedenfor:
https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/soegning
Indtast den e-mailadresse, du ønsker at
finde digital signatur på.
I billedet nedenfor skal du indtaste den
tekst, der er angivet i billedet til venstre
for indtastningsfeltet (dette er et
sikkerheds setup for at undgå
automatiske funktioner, der kan søge
efter certifikater på mailadresser)
Hvis der findes et certifikat tilknyttet på
den søgte mailadresse, vises det
nedenfor som vist på skærmbillede til
højre med Retten i Roskilde på mailadressen roskilde@domstol.dk
Får du ikke et søgeresultat på en
mailadresse, kan det skyldes, at den,
som har den pågældende adresse ikke har tilknyttet en
mailadr. eller offentliggjort sin signatur. Hvis et certifikat
ikke er oprettet korrekt,, kan det desværre ikke ændres
efterfølgende, og man er nødt til at oprette et nyt, og ved
oprettelse markere ”Ja” ud for ”Må e-mailadr. fremgå af
signaturen” og ”Må signaturen placeres i en offentlig
tilgængelig telefonbog”. Husk at en bruger kun må
benytte et certifikat, men vær opmærksom på, at det
gamle først slettes, når brugeren ikke har sager på dette
hos f.eks. Tinglysningsretten med digital tinglysning.
Gem fundet certifikat
For at hente det fundne certifikat ned på sin egen
computer, klikker man på ikonet med pil nedad.
Gem dernæst certifikatet midlertidigt på din egen
computer, f.eks. på skrivebordet.
Når du trykker Gem (Save), kommer der formentlig nogle
forskellige pop-up-vinduer frem på skærmen, som ligner
dem, du ser til højre (udseendet afhænger af, hvilket
system din computer kører på).
Bemærk: Når du senere har importeret certifikatet til dit mail-program, som er beskrevet nedenfor, kan du
slette certifikatet fra det sted, hvor du først gemte det.
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Importer gemt certifikat til Outlook 2007
Åben dine Kontaktpersoner (adressebog) og opret
en ny modtager eller rediger en eksisterende, hvis
du i forvejen har den pågældende modtager
oprettet.
Klik på ikonet ”Certifikater” som vist til højre.
Klik på knappen ”Importer” og find certifikatfilen
dér hvor du valgte at gemme den, f.eks. på
skrivebordet, og vælg filen.

Filen importeres nu til din kontaktperson,
hvorefter du skal trykke Gem.
Send krypteret mail
Nu kan du fremover vælge at sende
en krypteret mail til modtageren.
Du opretter nu en mail, sådan som du
plejer, og klikker på knappen for
”Krypter” som kun virker, hvis du har
modtagerens certifikat tilknyttet på
modtageren i ”Kontaktperson”.
Vælger du at signere mailen, sætter du dit eget certifikat på ved afsendelse og bekræfter derved din
identitet som afsender. Dette sker automatisk ved afsendelse af krypteret mails. Det betyder, at du kun kan
afsende krypterede mails, såfremt din egen digitale signatur er installeret på maskinen. Det kan du
kontrollere ved, at du på en ny mail skal have ikoner for ”Signer” og ”Krypter” i din menu som vist ovenfor.
Når du dernæst vælger at sende mailen, vil du ved afsendelse skulle indtaste din personlige kode til din
egen digitale signatur. Du vil derefter ikke selv kunne læse indholdet af den pågældende mail i din udbakke.
Når du selv modtager en krypteret mail, vil du kun kunne se indholdet ved
at indtaste din egen kode til din egen digitale signatur, hvilket forudsætter,
at du også selv har installeret din digitale signatur i dit eget mailprogram.
Har du ikke det, kan det gøres ved at følge vejledningerne herom hos DanID
Hjælp med installation af digital signatur - Du kan hente vejledninger og få support med digital signatur
hos DanID – www.danid.dk. Direkte link https://www.nets-danid.dk/kundeservice/support
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