VERLENG TIJDIG UW
UZI SERVERCERTIFICAAT
Indien u aangesloten bent op het LSP of BSN-controles uitvoert via SBV-Z, heeft u een
UZI servercertificaat nodig. Dit certificaat moet u iedere drie jaar verlengen.
Zorg ervoor dat u dit op tijd regelt. Wij helpen u hier graag bij. Zo blijft u probleemloos
het LSP gebruiken en/of BSN-controles uitvoeren.

U

PROMEDICO

UZI-REGISTER

Drie maanden voor uw servercertificaat verloopt, krijg u een brief
van het UZI-register. U vult uw telefoonnummer en de datum in op
het meegestuurde aanvraagformulier en tekent deze. Het formulier mailt u zo snel mogelijk naar
projectbureau@promedico.nl.

Wij sturen u zo snel mogelijk na
ontvangst van het aanvraagformulier een offerte voor het verlengen
van uw servercertificaat.
U tekent de offerte en mailt deze
naar offerte@promedico.nl.

Wij genereren voor u een uniek
technisch PKCS#10-bestand via
de beveiligde Promedico Portal.
Het bestand uploaden wij samen
met uw aanvraagformulier bij het
UZI-register. We controleren of dit
goed is aangekomen.

De aanvraag voor een nieuw servercertificaat ligt nu bij het UZI-register. Houd rekening met een
doorlooptijd van 4-6 weken.
Dynalogic maakt namens UZI-register een afspraak met u om de
identiteit van u als aanvrager vast
te stellen.
edico.nl.
U stuurt de e-mail met de bijlage

Het UZI-register krijgt de identiteitsvaststelling door en stuurt
u binnen 1-2 weken het nieuwe
servercertificaat per e-mail toe.

U stuurt de e-mail van het UZI-register met de bijlage door naar
projectbureau@promedico.nl.

Wij installeren alle bestanden voor
het nieuwe servercertificaat in uw
omgeving van Promedico-ASP of VDF. Indien uw servercertificaat
onver-hoopt al is verlopen, zorgen
wij ervoor dat u weer wordt
aangeslo-ten op het LSP.
U betaalt de facturen van het
UZI-register en van Promedico.
Vervolgens maakt u gebruik van
het LSP en/of de BSN-controle
zoals u bent gewend.

Teveel gedoe? Wij regelen het graag voor u!
Wilt u zorgeloos gebruik maken van het LSP en/of de BSN-controle binnen Promedico-ASP of
-VDF? Dan bieden wij u graag onze speciale dienst: vernieuwing UZI servercertificaat. Met
deze dienst machtigt u Promedico en zorgen wij ervoor dat uw certificaat iedere drie jaar
automa-tisch wordt verlengd. U bent zo altijd verzekerd van een geldig UZI servercertificaat.
Wel zo handig! Voor meer informatie neemt u contact met ons op via
(030) 601 66 16 of offerte@promedico.nl
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