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Objetivo

Após receber as credenciais de acesso ao portal da
AC SSL Corporativa da ICPEdu o responsável por este serviço
junto a instituição deverá realizar o teste de acesso e emissão
de certificado, assim confirmando que está tudo OK e que ele
consegue emitir certificados normalmente.

Este documento por objetivo orientar os responsável
pela emissão de certificados a executar passo a passo o
primeiro teste, com isto garantindo que eles serão aptos a
emitir certificados através do portal quando necessário.

De posse das credenciais de acesso (usuário e senha),
o responsável deve acessar o endereço abaixo:

corporativo.icp.edu.br



Acesso ao portal web

Inserir usuário e senha no portal: corporativo.icp.edu.br



Se o seu login no portal foi realizado com sucesso,
a primeira validação foi feita e suas credenciais de acesso
estão consideradas OK.

Ao logar você terá acesso a tela principal (abaixo):



São 4 os itens mais importantes para trabalharmos
no portal web, sendo eles:
1. A aba Managed SSL, é nesta aba que iremos executar 99%

das nossas ações no portal, certifique-se sempre de estar
nela.

2. Em My Domains and Profiles, esta área lista alguns dos
domínios para os quais temos permissão de emitir,
revogar e gerenciar os certificados.

3. É em Order Certificate onde emitimos todos os
certificados.

4. No menu Search Order History é onde conseguimos listar
todos os certificados já emitidos, fazer o download,
reemitir, renovar e revogar os certificados.

Entendendo o portal web



A primeira ação a ser tomada pelo responsável é alterar sua
senha de acesso garantindo que somente ele saiba a
combinação.
A troca é feita na aba Account & Finance, opção Manage Users.

Alterando a senha no portal web



1. Localize o seu usuário e clique em Edit.
2. Informe sua nova senha e confirme sua nova senha.
3. No fim da página, clique em Confirm.
4. Finalize clicando em Complete Application.

Alterando a senha no portal web



Para que seja feita a solicitação de emissão de certificado, é
indispensável a criação de um arquivo CSR – Certificate Signing
Request, este arquivo contém as informações de entrada para
o certificado.

O portal web da AC SSL Corporativa nos da uma opção de
gerar o arquivo CSR a partir do próprio portal, porém, a
recomendação é que este arquivo seja gerado diretamente no
servidor onde o certificado será utilizado.

Se você tem dúvidas em como gerar um arquivo CSR, um
vídeo tutorial utilizando servidor Linux (Ubuntu) com apache2
e openssl pode ser consultado neste link
http://video.rnp.br/portal/video/CSRICPEdu (para melhorar a
resolução, altere o formato para MP4 (1044 X 732 px)).

Gerando arquivo CSR



Após gerar o arquivo CSR, devemos solicitar a emissão do
certificado executando os passos abaixo.
1. Clique na aba Managed SSL.
2. Clique na opção Order Certificate (da tela principal).
3. Selecione o domínio para o qual você pretende emitir o
certificado e clique novamente no botão Order Certificate do
domínio escolhido, que neste exemplo foi rnp.br.

Emitindo certificado



Nesta primeira tela (Certificate Application), devemos deixar 
todas as opções com valores padrão, descer até o final da 
página e clicar no botão Continue.

Emitindo certificado

*** Algumas das opções desta página podem ter seus valores alterados, falaremos de cada uma delas em um segundo 
momento.



Nesta etapa configuramos o usuário
que irá receber e-mails sobre o
certificado.
1. Clicando em Auto Fill preenchemos

todos os campos automaticamente
com os dados do usuário
selecionado. Você também pode
preencher manualmente.

2. Marcando este box este usuário
também se torna o ponto de
contato técnico para este
certificado.

3. 3. Clique em Continue para
continuar.

Emitindo certificado



Nesta tela, devemos incluir o arquivo CSR que foi criado com as 
seguintes ações:

Emitindo certificado

1. Selecione a opção Yes, I
already have a CSR...

2. Cole o conteúdo do
arquivo CSR gerado no
campo Enter Your CST here.

3. Clicar em Continue.



Nesta tela devemos apenas conferir os dados com os quais o 
certificado será gerado. Se estiver tudo OK, clique em Continue.

Emitindo certificado



Emitindo certificado
Esta etapa existe somente para
conferência dos dados de perfil
da organização, se estiver tudo
certo clique em Continue.

No caso de alguma
inconsistência nas informações
apresentadas aqui, favor abrir
um chamado junto ao Service
Desk da RNP solicitando a
correção, informando o
parâmetro, valor atual e valor
para qual deverá ser alterado.



Nesta etapa não faremos
alteração, visto que ela se
refere ao método de
pagamento dos certificados
e o serviço AC SSL
Corporativa da ICPEdu
fornece certificados
totalmente gratuitos para
suas instituições usuárias.

Apenas clique em Continue.

Emitindo certificado



Esta etapa também é exclusiva para confirmação dos dados
fornecidos até o momento, no caso de todas as informações
estarem corretas:

Emitindo certificado

1. Marque a opção I
agree to the Subscriber
Agreement.

2. Clique em Complete.



Aqui sua solicitação de emissão de certificado foi finalizada.
Esta tela lhe da um número de chamado e qualquer dúvida ou
suporte referente a este certificado pode ser tirada
referenciando este número.

Emitindo certificado

Você deverá receber
instantaneamente um e-mail
informando que sua solicitação
foi feita e que o pedido está
sendo processado.



Cerca de 10 a 20 minutos após a solicitação do certificado você
deve receber um outro e-mail, informando que o certificado foi
emitido e pronto para ser instalado.

Baixando o certificado

Para fazer o download do certificado:
1. Clique em Search Order History.
2. Clique em Search.



Uma lista com todos os certificados já emitidos para o seu
domínio será exibida, e nela você poderá baixar (Get), revogar
(Revoke) ou reemitir (Reissue) os seus certificados.

Baixando o certificado



A instalação do certificado é simples, o caminho de certificação
de um certificação emitido pela AC SSL Corporativa da ICPEdu
ficará segundo a figura abaixo.

Instalando o Certificado

Os próximos slides consideram
que o certificado será instalado
em um servidor Apache2, e traz
um mini tutorial desta
configuração.



1. Faça o download do certificado raiz (gs_root.pem).
2. Faça o download dos certificados intermediários

(intermdiate.pem). Neste caso os certificados intermediários são
dois, porém, a configuração do apache permite o apontamento
de apenas 1 (um) certificado intermediário, para solucionar o
problema os dois certificados foram concatenados em um só.

3. Faça o download do seu certificado através do portal. O
certificado normalmente é salvo com o nome <seudomínio>.crt.

4. Salve os 3 certificados e sua private-key (criada na geração do
CSR) no diretório que você planeja hospedá-los (neste exemplo
foi usado o diretório /etc/apache2/ssl/icpedu ).

Instalando certificado (Apache2.x)



Abra o arquivo de configuração do apache em um editor de textos,
encontre o virtual host que você deseja configurar e complemente
com os parâmetros abaixo:

SSLCACertificateFile: Esta diretiva deve apontar para o certificado da
AC Raiz da GlobalSign.
SSLCertificateChainFile: Esta diretiva deve apontar para o certificado
concatenado, contendo os certificados Trusted Root CA SHA256 G2 e o
certificado da ICPEdu.
SSLCertificateFile: Esta diretiva deve apontar para o seu certificado
pelo portal, através do serviço ICPEdu.
SSLCertificateKeyFile: Esta diretiva deve apontar para o seu arquivo
contendo a chave privada associada ao seu certificado.

Instalando certificado (Apache2.x)



A configuração deve ficar parecida com:

SSLCACertificateFile /etc/apache/ssl/icpedu/ gs_root.pem
SSLCertificateChainFile /etc/apache/ssl/icpedu/ intermediate.pem
SSLCertificateFile /etc/apache/ssl/icpedu/ seudominio.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache/ssl/icpedu/ suachave.key

Reinicie o serviço do apache e faça o teste de acesso.

sudo service apache2 restart

Instalando certificado (Apache2.x)



Se tudo correu bem, sua página será exibida conforme as figuras
abaixo, significando que a conexão está sendo encriptada e que o
certificado foi reconhecido pelos browsers com sucesso.

Testando a Instalação
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