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DeIC tilbyder servercertifikater i et samarbejde med
COMODO til brug for organisationer inden for
uddannelsessektoren.
Benyt denne formular til bestilling og bemyndigelse. Formularen sendes via signeret mail til
scs‐ra@deic.dk.
Læs mere om DeICs servercertifikater på www.deic.dk/server_certifikater/
Udfyld nedenstående tabel til brug for bestilling af DeICs servercertifikater til egne webservere:

Domæner

Webservertyper *

* (fx Microsoft IIS 7.x eller Apache ModSSL eller anden webserver).
NB! Det er vigtigt, at oplysningerne herover er de samme som registreringen for de enkelte
domæner hos DK-Hostmaster: https://www.dk-hostmaster.dk/
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Organisationen som angives som ejer af domænerne, kan i visse tilfælde være en anden
organisation end bestillerens.
Hvis den teknisk ansvarlige er en ekstern konsulent i forhold til bestillerens organisation, bedes
førstnævntes firmanavn også angivet.

Organisationen som ejer
domænerne:
Organisationsnavn på
bestilleren:
Adresse:

Postnummer og by:

Teknisk ansvarlig:

E-mailadresse på teknisk
ansvarlig:
Tlf. nr. på teknisk ansvarlig:

Ansvarlig leders navn:
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Faktureringsoplysninger
Alle nedenstående felter vedrørende betaler bedes udfyldt:

Organisationen som skal
faktureres:
CVR-nummer:

EAN-nummer:

Organisationsnavn:

Adresse:

Postnummer og by:

Att.:

Institutioner med flere domæner
Hvis der er flere domæner, kan de noteres i et regneark, der vedhæftes bestillingsmailen.
Det er kun muligt, hvis der er sat kryds ved ”Ja” i bemyndigelsen på næste side.
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Hvis domænet benyttes af mange andre institutioner som subdomæner, kan følgende udvidede
bemyndigelse være relevant:

Bemyndigelsen til den teknisk ansvarlige om at søge DeIC servercertifikater, udvides
til også at gælde alle domæner eller subdomæner, som institutionen ejer nu eller i
fremtiden (sæt kryds):
JA:

NEJ:

Ved valg af ”Ja” ovenfor kan den teknisk ansvarlige fremover bestille certifikater uden at udfylde
dokumentet, hvis en digitalt signeret bestillingsmail sendes til scs‐ra@deic.dk.
Den relevante CSR‐fil skal vedhæftes mailen.

Bekræftelse:
Undertegnede bemyndiger hermed ovenstående teknisk ansvarlige til at søge om
DeIC servercertifikater til de ovennævnte domæner, der alle er ejet af institutionen.
Bemyndigelsen er gældende, indtil den tilbagekaldes skriftligt.
Leders navn:

Dato:

Underskrift:

Bestillingen udskrives og skannes ind, hvorefter den vedhæftes til en e‐mail. Denne e‐mail sendes
til: scs‐ra@deic.dk. Den teknisk ansvarlige skal signere e‐mailen med sin digitale signatur.
Det gøres opmærksom på, at DeIC verificerer identiteten og autenticiteten på den nævnte
organisationen og pågældende leder. DeIC validerer ligeledes oplysninger om ejerskab af de
enkelte domæner og gyldigheden af den digitale signatur.

