
Opdatering af GeoEnviron Service Rottehullet ifm. DMP certifikat udløb 
 

Den 2. marts 2017 skifter DMP certifikat på Rottereden (Rottehullet). Dette gør DMP fordi det certifikat der anvendes i dag udløber den 3. marts 

2017. 

Geokons service GeoEnviron Service Rottehullet vil ikke længere fungere korrekt efter den 2. marts 2017 med mindre det certifikat som servicen 

anvender i dag til at verificere sig selv over for DMP udskiftes/opdateres til det nye certifikat. 

For at GeoEnviron Service Rottehullet fungerer korrekt efter den 2.marts 2017 skal der derfor gøres følgende: 

1) På den server hvor GeoEnviron Service Rottehullet er installeret, skal det nye certifikat installeres (importeres) 

Certifikatet kan downloades her (udpak zip-filen) 

Vejledning til installation (import) af certifikatet fremgår af afsnittet Installation (import) af certifikat  

 

2) I GeoEnviron skal opsætningsparametrene Serienummer på Rottehullet certifikat og Dns identitet på Rottehullet web service ændres 

Sql-script til ændring af disse 2 parametre kan downloades her (udpak zip-filen) 

Vejledning til eksekvering af scriptet fremgår af afsnittet Eksekvering af sql-script 

 

VIGTIGT: 

Certifikatet kan installeres omgående, men opsætningsparametrene i GeoEnviron bør ikke ændres før den 2. marts 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geokondata.dk/support/services/Rottehullet/20170303/services.rottereden.miljoeportal.dk.cer.zip
http://www.geokondata.dk/support/services/Rottehullet/20170303/RottehulletCert.zip


Installation (import) af certifikat 
 

1) Log på den server som GeoEnviron Service Rottehullet er installeret på 

2) Åben programmet Microsoft Management Console (fra Command Prompt: Skriv mmc og tast enter) 

3) Vælg File/Add or Remove Snap-ins... fra menuen 

4) Vælg Certificates og klik Add > i den fremkomne popup 

5) Vælg Computer account og klik Next > i den fremkomne popup. Klik derefter Finish og derefter OK 

 

 



6) Udfold Certificates / Personal 

7) Højre klik på Certificates og vælg All Tasks / Import... 

 

 
 

8) Klik Next i den fremkomne popup 

9) Vælg certifikat fil og klik Next 

 



 
10) Klik derefter Next og Finish 

11) Klik OK til The import was successful. 

 

 

 



Eksekvering af sql-script 
 

1) Log på GeoEnviron som administrator (import login) 

2) Vælg menupunktet System Adm./Import & Eksport af Data/Importér til Tabel 

3) Klik på knappen Eksekvér SQL Script 

4) Vælg filen RottehulletCert.sql og klik på knappen Åbn 

5) Klik derefter Annuller, Annuller og Luk 

6) Kontroller at opsætningsparametrene stemmer overens med nedenstående screen dump 

 

 


