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1. Logga in i MySSL® med din e-postadress och ditt lösenord : http://www.ssl247.se 

 

 

 

 

2. På vänster sida klickar du på  ’My SSL Certificates’ 
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3. En lista med alternativ visas i den vänstra navigeringsmenyn. 

 

 Leta upp och klicka på ‘Issued’, vilket ger 

en lista över alla dina SSL-certifikat på höger sida.  

 

 Alternativt, kan du klicka på fliken 

‘Requires Re-issue’ för att endast se de SSL-certifikat som 

kräver din uppmärksamhet.  

 

 

 

 

4. Leta upp det certifikat du vill återutfärda och klicka på ‘ögon-ikonen’ för att visa 

det. 
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5. Klicka på den stora gröna knappen ‘Re-Issue’ som finns till höger på skärmen. 

 

Alternativt kan du bläddra ned på sidan tills du ser fliken ‘Re-Issue’. 

 

6. Kopiera och klistra in CSR i den tomma rutan, kontrollera att e-postadressen i rutan för 

godkännares e-postadress stämmer (gäller endast vissa certifikat) och klicka därefter 

på ‘Validate CSR’ 
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Observera! För att slutföra återutfärdandet måste CSR vara samma som det som senast 

användes för att utfärda certifikatet. För att hjälpa dig använda rätt CSR har vi lagt till 

informationen i aktuellt avkodat CSR. Om ditt CSR skiljer sig från det avkodade som visas på 

sidan, kontakta din kontoansvarige så hjälper han/hon dig.  

  

7. På nästa skärmbild uppmanas du att verifiera att det nya CSR matchar det befintliga. 

Om allt stämmer klickar du på den gröna knappen ‘Re-Issue Certificate’ för att 

skicka din begäran till certifikatutfärdaren. 

 

 

8. Du kommer sedan tillbaka till sidan med certifikatsinformation där ett meddelande om 

väntande certifikat visas.  
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9. Nästa steg beror på både det certifikat du återutfärdar och certifikatutfärdaren. I båda 

fallen kontaktas du av certifikatutfärdaren, antingen i form av ett e-

postmeddelande från godkännaren eller med information om en mer detaljerad 

granskningsprocess. Följ stegen du får av certifikatutfärdaren för att slutföra 

återutfärdandet av dina certifikat. 

 

Observera! 

Du kan följa förloppet av återutfärdandet på fliken ‘Issuance History’ på sidan 

Certifikatinformation på MySSL®. 

 

 

 

 

 

 

 


