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SCS

Certifikat för TLS/SSL-tjänster
med

rot-certfikat som finns i alla webbläsare m.m.
för

NRENs som är medlemmar i TERENA 



  

SCS

● Upphandling inom TERENA under hösten 2005
● Kontrakt med GlobalSign januari 2006
● Fungerande i mars 2006
● Möjlighet för varje NREN inom TERENA att gå 

med i tjänsten
● Förnyat på tre år i januari 2007
● Upphandling pågår inför nästa period



  

SUNET SCS

● Påbörjat under hösten 2006
● Sköts inom SWAMI på uppdrag av SUNET
● Fem tänkta RA-operatörer på kurs i december 

2006
● SUNET tecknar avtal i början av 2007
● Arbete med rutiner, dokument och teknik under 

första halvåret 2007
● Första högskolan godkänd som medlem och 

första certifikatet utfärdat 13 juli 2007



  

Status fredag 10 oktober 2008

● 29 medlemmar godkända
– 28 vid TP18, 16 vid TP17

● 27 av dem har fått certifikat utfärdade
– 21 vid TP18, 9 vid TP17

– mah.se och hkr.se saknas
● Nyhet onsdag 15/10: hkr.se har sökt certifikat!

● 1450 certifikat utfärdade (518 sedan TP18)
– 932 vid TP18 (587 sedan TP17)

– 345 vid TP17



  

Utfärdade certifikat

liu.se
umu.se
su.se
uu.se
gu.se
hig.se
chalmers.se
oru.se
kth.se
miun.se
Övriga

Domän Antal
liu.se 306

umu.se 196
su.se 165
uu.se 126
gu.se   94
hig.se   51

chalmers.se   50
oru.se   45
kth.se   44

miun.se   43
Övriga 330



  

RA-gruppen

● Erik Andersson, UmU
● Kent Engström, LiU
● Arne Nilsson, UU
● Thomas Stridh, UU
● Joakim Vallentin, KI

● Leif Johansson, SU (ej RA)



  

Att gå med i SUNET SCS

● Ordna medlemsregistreringsblankett:
– Utse representanter (2-4)

– Sätt upp en epost-adress sunet-scs@domän.se

– Rätt namn, rätt org-nr, rätt domäner

– Se till att rektor skriver under och skickar in

– Skaffa PersonalSign2 Pro-certifikat åt 
representanterna

● RA-gruppen hanterar ansökan.
● GlobalSign utfärdar personcertifikaten.



  

Framtiden för SCS

● Kontraktet med GlobalSign går ut i januari 2010
● Missnöje med GlobalSign och nuvarande 

system
– Fungerar i stort sett bra för de som begär certifikat, 

med undantag för problem ibland med bekräftelse-
epost.

– Jobbigare för RA-grupperna vid dessa problem

– Absurt jobbigt att få administratörscertifikat för nya 
medlemmar i RA-gruppen (eller att förnya sådana 
som går ut)



  

SCS-möten hos Terena

● Representanter för de NRENs som deltar i SCS 
träffades hos Terena i Amsterdam den 21 
februari och 18 juni 2008 för att diskutera 
erfarenheter, planera för framtiden och ordna 
underlag för upphandlingen
– Jag (Kent) var där för SUNET.

– Leif Johansson har hjälpt till via epost/telefon.

● Upphandlingen pågår



  

Tekniska problem för tillfället

● UTF8STRING accepteras inte
– Problem med Windows Server 2008

● Begär från Windows Server 2003 eller OpenSSL och 
importera sedan i Windows Server 2008

● Subject Alternative Names kan inte begäras 
rakt av ifrån t.ex. Windows / Exchange.
– GlobalSigns signeringssystem ignorerar de extra 

namnen i Requested Extensions

– Använd 
http://forskningsnett.uninett.no/scs/alias.html



  

Mer information

http://scs.swami.se/

http://www.terena.org/activities/scs/
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