
Kom i gang med RA Light
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Selvbetjent utstedelse av testsertifikater i PREPROD for:

Sluttkunde

BankID på mobil

Banklagret BankID

Brukersted

Brukerstedssertifikat



Om BankID RA PREPROD:

• BankID Norge AS har utviklet et selvhjelpsverktøy for brukersteder som ønsker å utstede testsertifikater i 
PREPROD, slik at man raskt kan komme i gang med å teste egen implementasjon før den settes i produksjon

• Det er mulig å utstede sertifikater for både sluttbrukere og brukersteder

• BankID Norge benytter egen RA mot Utility CA (som også benyttes av Nets) i preprod. Man slipper å sende 
bestillinger til BankID Support ved behov for å bestille nye testkunder, låse opp testkunder man har blokkert 
(forutsetter at testsertifikatet er utstedt av BankID RA PREPROD), osv.

• BankID på mobil i preprod krever egne SIM-kort som er satt opp for dette formålet
• Kontakt BankID Norge via e-post (jls@bankidnorge.no) for bestilling SIM-kort til test

• Brukerstedssertifikater må aktiveres via dedikert HAT-verktøy som ligger ved brukerstedspakken, før de er 
klare til bruk. Se dokumentet ”BankID HAT UserGuide” for hvordan dette gjøres.
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BankID RA PREPROD

Kopier lenken under inn i nettleseren din.

https://Public:bankid4you2%21@ra-preprod.bankidnorge.no/#/search/endUser 
Benytt Public (User Name) og public (Password) for å logge hvis du blir spurt om det.
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Opprette en fiktiv testbruker (sluttkunde/brukersted)
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1) Velg fanen ”TEST NUMBER GENERATOR” øverst

2) Velg End User eller Merchant

3) Velg Male, Female eller D-number

4) Generate Number

5) Ctrl+C og Ctrl+V nummeret (evt. noter ned) 

Det er også mulig å 
bruke eget 

fødselsnummer eller 
organisasjonsnummer 
hvis det er ønskelig



Legg inn f.nr (kan være reelt eller generert) og klikk søk

Denne meldingen vises første gang på nyopprettet testbruker, 
ettersom den ikke har noen aktive sertifikater

Velg om det skal opprettes 
àNetcentric (banklagret) BankID 
àMobile (BankID på mobil)

Velg Common Name (Etternavn, Fornavn Mellomnavn) og 
BankID Friendly Name (Bankens navn) for testkunden din

Her velger du hvilke HA-elementer testkunden skal ha. Det 
holder med en, f.eks. ”BankID TestBankID” som = Kodebrikke.

Klikk Order og sertifikatet bestilles for testkunden

Sluttkunde – opprette testbruker og testsertifikat
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Kontroller at sertifikatet er opprettet og klart til bruk

Det kan ta opptil 30 sekunder før sertifikatet er ok, så last gjerne siden på nytt og kontroller at      vises for sertifikatet nederst.
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Her kan eventuelle 
kontaktdata legge inn 
hvis  ønskelig (eks. nr

til test-SIM, etc.)

NB: Ikke obligatorisk

Vises inntil sertifikatet er 
opprettet og klart til bruk.

Tommel opp betyr alt ok 
og at testsertifikatet er 

klart til bruk



Hva er engangskode og Personlig passord for testbrukere i PREPROD?
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Engangskoder og Personlig passord i PREPROD er statiske for noen av HA-elementene 
(gjelder ikke BankID på mobil, BankID med appbekreftelse, osv.)

Hva Kode/Passord

BankID Testbank Friendly (kodebrikke) otp

Personlig passord qwer1234



Test din nyopprettede testkunde @ tools-preprod.bankid.no
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Brukerstedssertifikat – hvordan opprette
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Knappene for HSM 
support og Access 

settes ut i fra hvordan 
man ønsker å benytte 
sertifikatet i preprod



Brukerstedssertifikat – hvordan opprette?
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Aktivering av brukerstedssertifikatet i 
PREPROD skjer mellom den som 
implementerer og BankID FOI i PREPROD. 

Det er programvaren HAT (HSM Activation
Tool), som finnes i brukerstedspakken vår, 
som benyttes til dette. Der finnes også 
informasjon om hvordan dette gjøres i en 
egen user guide

På skjermskuddet til høyre synes en 
”Activation URL” + ”Shared Secret” som 
må benyttes i prosessen med å aktivere 
brukerstedssertifikatet i PREPROD.  


