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1 Förberedelser för användning av SITHS-cert 

1.1 Förklaring 

När CA:n är på plats så kan man välja att antingen ge ut 

egna certifikat till korten, alternativt använda de 

certifikat som redan ligger på korten utgivna av SITHS. 

För att kunna göra det så krävs dels ett antal 

förberedelser i den interna miljön, dels att certifikaten 

är förberedda för detta. 

1.2 Import av SITHS-root i AD:t 

En grundförutsättning för att kunna använda SITHS-

certifikaten för inloggning är att den egna domänen 

litar på den överstående root-CA:n som ställer ut 

certifikaten. Den importeras enkelt till AD:t ”trust 

store” med följande kommando på 

domänkontrollanten. 

Certutil –dspublish –f  ”filnamn_rootcert.crt” 

NTAuthCA 

 

 

1.2.1 Kontrollera NTAuth Store 

För att kontrollera om de önskade certifikaten ligger på 

plats, kör följande kommando. 

Certutil –viewstore –enterprise NTAuth 

 

En lista visas över tillgängliga certifikat. 

 

1.3 Import av SITHS ”root” till DC 

Varje domänkontrollant i domänen måste också ha 

root’en som betrodd i sin egen trust store. Detta kan 

antingen göras med en Group Policy eller manuellt. För 

att göra det manuellt gjordes följande. 

 Kontrollera först om certifikatet är betrott eller 

inte genom att öppna filen. Är det inte det 

klicka på ”Installera Certifikat” 



 

 

 Följ guiden 

 

 Välj att själv välja var placera certifikatet. 

 

 Välj ”Show physical stores” och sedan bläddra 

fram till ”Trusted Root Certification 

Authorities – Local Computer”. 

 

 Tryck nästa. 

 

 Importen lyckades, tryck slutför. 

 

 



 

 

1.4 Certifikaten 

 För att ett certifikat från SITHS ska kunna 

användas för inloggning i domänen så måste 

det vara förberett med ett alternativt 

ämnesnamn.  

 

 Huvudnamn i certifikatet måste sedan matcha 

användaren i AD:t vilket innebär att 

användarens egenskaper måste ändras samt 

att domänen ev. måste prepareras med ett nytt 

domänsuffix. 

 

1.5 Domänsuffix 

För att ett certifikat från en utomstående utfärdare ska 

kunna användas för inloggning i domänen måste fältet 

”Alternativt ämnesnamn” eller ”Subject Alternative 

Name” matcha användarens ”User Logon Name” i AD:t. 

Om det inte gör det kan en ny användare behöva 

skapas. Det kan även vara så att det s.k. UPN (User 

Principal Name) suffixet inte stämmer, då kan man 

behöva lägga till ett alternativt sådant och modifiera 

användaren så det matchar. 

 För att lägga till ett alternativt UPN-suffix i 

domänen går man in under ”Active Directory 

Domains and Trusts”. 

 

 Markera sedan den översta nivån ”Active 

Directory Domains and Trusts” och gå sedan 

in under ”Actions” och välj sedan ”Properties”. 



 

 

 Här kan man sedan lägga till ett alternativt 

UPN-suffix för att se till att kontot i AD:t 

matchar det alternativa ämnesnamnet från 

certifikatet.  

  

 



 

 

2 Publicering av ”Root”-certifikat via policy 

2.1 AD 

I AD:t finns en Group Policy som får genomslag på 

samtliga användare i AD:t. Om man inte vill lägga detta 

överst i strukturen kan ett eget OU skapas där detta 

distribueras istället. 

Logga in på en domänkontrollant och starta ”Group 

Policy Management Editor”, öppna ”Default Domain 

Policy”. 

 

Bläddra fram till ”Computer Configuration – Policies – 

Windows Settings – Security Settins – Public Key 

Polices – Trusted Root Certification Authorities”. 

 

Högerklicka på “Trusted Root Certification Authorities” 

och välj “Import”. 

 

 Bläddra fram de ”Root”-certifikat som ska distribueras 

till samtliga maskiner i domänen. 

 

Klicka på ”Open” 



 

 

Förvalt blir nu ”Trusted Root Certification Authorities” 

för att detta redan valts tidigare. 

 

Slutför importen. 

 

Importen lyckades. 

 

Nu kommer samtliga datorer som ligger med i det ou 

detta lades på, i detta fall samtliga datorer eftersom 

detta lades på ”Default Domain Policy”. 

 

  



 

 

3 Aktivering ”Autoenrollment” för specifikt OU 

3.1 OU 

För att aktivera ”autoenrollment” för ett specifikt ou 

eller grupp av datorer måste först policyn för detta 

aktiveras. Detta görs genom att skapa ett nytt OU i 

domänen, alternativt skapa policyn på ett befintligt OU. 

 Bläddra fram till ”Computer Configuration – Windows 

Settings – Security Settins – Public Key Polices”. 

 

Editera policyn ”Certificate Services Client – Auto 

Enrollment properties” och sätt denna till ”Enabled”.  

 

Kryssa för båda rutorna för att möjliggöra 

”autoenrollment”. 

 

 Samtliga datorer som i framtiden läggs in i detta OU 

kommer automatiskt få certifikat utgivna till sig om det 

finns en certifikatmall som tillåter detta, samt att den 

datorn finns med i en grupp som har rättigheten 

”autoenrollment” på den certifikatmallen. 

 



 

4 ”Autoenroll” datorcertifikat 

4.1 Certifikatmall 

Gå in i CA:ns administration, högerklicka på 

”Certificate Templates” och välj ”Manage”. 

 

Högerklicka på ”Computer” och välj ”Duplicate 

Template”.  

 

Välj 2003-kompatibel eftersom de tjänster som normalt 

används inte behöver stöd för CNG (Cryptography API: 

Next Generation). 

 

Ge certifikatmallen ett nytt namn. Giltighetstiden sattes 

till ett år. 

 

Välj vilka användare/datorer som ska få certifikat 

automatiskt utrullade genom att kryssa för 

”Autoenroll”-rättighet för den gruppen. I detta skede 

valdes att inte slå på ”autoenrollment”, bara förbereda 

för det. 



 

 

 

För att publicera mallen i AD:t högerklicka på 

”Certificate Templates” och välj ”New – Certificate 

Template to Issue”  

Välj det certifikat du just skapade. Certifikatet finns nu 

tillgängligt för datorerna i AD:t och kommer 

automatiskt skickas ut till de som ligger med i rätt OU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Offlineåtkomst av SITHS Spärrlista 

Denna handlingsplan avser miljö under Windows 2008. 

Vid händelse av att all internetanslutning bryts i mer än 
12 timmar kan all inloggning med SITHS kort mot 
domänen sluta att fungera. Detta för att kontroll av 
spärrlistor (CRL) inte längre kan utfärdas. 

Vid detta scenario bör en alternativ lösning vara 
förbered eller finnas på plats. För att säkra inloggning 
bör organisationen lagt upp en intern hämtningsplats 
för SITHS spärrlistor.    

Nedan beskrivs hur detta löses genom att skapa en 
intern DNS som pekar mot en intern Web tjänst. Den 
interna webb-tjänsten matas med en spärrlista (CRL) 
som måste laddas ner från externa sökvägen 
www.carelink.se/siths-ca/ca003.crl. Detta görs enklas 
från ett 3G-modem på en klient. 

5.1 DNS 

1. Öppna MMC för DNS i aktuell domän. 

 

 

2. Skapa en ny ”Forward Lookup Zone” 

 

 

 

 

3. Skapa en ”Primary zone” 

 

 

 

4. Ange ”carelink.se” som Zone Name 

 

 

5. Skapa en ny DNS-fil eller välj att använda en befintlig  

 

 

 

 

http://www.carelink.se/siths-ca/ca003.crl


 

 

6. Denna zon behöver inte uppdateras dynamiskt. 

 

 

7. I den nyskapade zonen, skapa ett nytt A-host värde 

 

 

2. Ange Name ”www” och peka mot aktuell webbserver 

som skall vara värd för CRL-filen. 

5.2 IIS7 Inställningar 

1. Gå till wwwroot-katalogen på aktuell webbserver och 

skapa en ny katalog ”siths-ca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ladda ner CRL-filen från www.carelink.se/siths-

ca/ca003.crl och kopiera in denna till katalogen ”siths-

ca” 

 

 

 

http://www.carelink.se/siths-ca/ca003.crl
http://www.carelink.se/siths-ca/ca003.crl

