Certificaten voor het gebruik van ParaBench maken, dowloaden en installeren
Om managementinformatie te kunnen uploaden, is voor de verificatie van de verzender
een certificaat benodigd.
U kunt certificaten als volgt zelf maken én downloaden.
1.
2.
3.
4.

Log in, in het portaal van ParaBench.
Ga naar “Profiel”.
Klik onder aan op de knop “Aanvullende praktijkgegevens”.
Creëer nu een nieuw certificaat door op de knop “Certificaat Uitgeven” te klikken.
Nu komt er in de lijst “Certificaten” een (nieuw) certificaat te staan.
5. Klik op het icoon “Certificaat downloaden” achter de praktijknaam.

Het certificaat dient op de computer te worden geïnstalleerd waarop Intramed staat en
van waaruit dus de uploads worden gedaan.
Ga in dat geval verder met het hoofdstuk “Intramed via uw eigen computer”.

Werkt u online of met bijvoorbeeld een terminal server, dan dient u het certificaat op de
server te (laten) installeren. Om dat te kunnen doen dient het certificaat niet
uitgevoerd te worden maar te worden opgeslagen.
Ga in dat geval verder met het hoofdstuk “Certificaat bewaren in plaats van direct
openen”.
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Intramed op uw eigen computer
1. Als u op het icoon “Certificaat downloaden” heeft geklikt, word het scherm
“Praktijk openen” geopend.

Wanneer u de optie “openen met” niet heeft zie dan onder het kopje “Certificaat
bewaren in plaats van direct openen”.
2. Klik op de optie “Openen”.
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3. Klik op de knop “OK”.
de wizard “Certificaat importeren” wordt geopend.

4. Klik op de knop “Volgende”.
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5. Klik op de knop “Volgende”.

6. Laat het veld “Wachtwoord” leeg.
7. Klik op de knop “Volgende”.
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8. Klik op de knop “Volgende”.

9. Klik op de knop “Voltooien”.
Het certificaat is geïnstalleerd en uw computer is nu gereed om te kunnen uploaden.
U kunt nu naar het kopje “management-informatie exporteren”.
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Certificaat bewaren in plaats van direct openen
Werkt u online of met bijvoorbeeld een terminal server, dan dient u het certificaat op de
server te (laten) installeren. Om dat te kunnen doen dient het certificaat niet uitgevoerd te
worden maar te worden opgeslagen.
Ook als u de optie “openen met” niet heeft, werkt u volgens de volgende beschrijving.

1. Als u op het icoon “Certificaat downloaden” heeft geklikt, word het scherm
“Praktijk openen” geopend.

2. Klik op de optie “Bestand opslaan”.
3. Klik op de knop “OK”.
4. Ga naar de map waar het bestand is opgeslagen. (Als u bij Windows 7 en hoger
geen locatie heeft gekozen, wordt het certificaat automatisch opgeslagen in de map
"Downloads".)
5. Controleer, of achter het bestand de toevoeging “.pfx” staat. Zo niet, volg dan de
volgende stappen. Ga anders direct naar stap 10.
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6.
7.
8.
9.

Klik met de pijl op het zojuist gedownloade bestand.
Klik op de rechtermuisknop.
Kies voor de optie “Naam wijzigen”.
Voeg aan de naam “.pfx” toe.

10. Stuur het bestand naar uw systeembeheerder. Deze kan het certificaat voor u
installeren.
11. Of installeer het bestand zelf op de pc waar het moet staan. Dubbelklik op het
bestand en ga verder zoals in hoofdstuk “Intramed op uw eigen computer”; vanaf
stap 3.
Het certificaat is geïnstalleerd en uw computer is nu gereed om te kunnen uploaden.

Heeft u nog vragen? Dan kun u contact opnemen met het Service Centrum van Intramed:
Telefoon:
0182 – 621 121
Maandag:
8:30 – 15:00 en 17:00 – 20:00
Dinsdag t/m donderdag: 8:30 – 20:00
Vrijdag:
8:30 – 17:00
E-mail:
helpdesk@intramed.nl
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