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Konfigurera ArcGIS Server och Portal 
for ArcGIS med ett befintligt CA-
signerat certifikat 
Konfigurera ArcGIS Server med ett befintligt CA-signerat 
certifikat 

 

Om du redan har ett certifikat som utfärdats av en kommersiell eller intern certifikatutfärdare 

(CA) kan du konfigurera detta befintliga certifikat med ArcGIS Server. För att importera detta 

certifikat till ArcGIS Server måste certifikatet och dess tillhörande privata nyckel lagras i PKCS # 

12-formatet, som representeras av en fil med .p12- eller .pfx-filextension. Stegen för att 

konfigurera ett befintligt certifikat är följande: 

1. Importera certifikatet till ArcGIS Server. 

2. Konfigurera ArcGIS Server för att använda certifikatet. 

3. Konfigurera varje GIS-server i din distribution. 

4. Importera certifikatet i OS-certifikatlagret. 

5. Komma åt ArcGIS Server site 

Importera certifikatet till ArcGIS Server 

1. Logga in i ArcGIS Server Administrator Directory som den primära site administratör 

eller som en användare med administrativa behörigheter, till exempel 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin. 

2. Bläddra till maskiner> [maskinnamn]> certifikat. 

 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin
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3. Eftersom certifikatet du importerar utfärdades av en CA måste du först importera 

CA: s rot- eller intermediatecert. Klicka på importRootOrIntermediate för att 

importera CA: s rot- eller mellancertifikat. 

 

 
4. Klicka på importExistingServerCertificate för att importera servercertifikatet. 

• I fältet Certifikatlösenord skriver du lösenordet för att låsa upp filen som 

innehåller certifikatet. 

• Skriv ett unikt namn i Alias-fältet som enkelt identifierar certifikatet. 

• Klicka på Bläddra för att välja .p12- eller .pfx-filen som innehåller certifikatet 

och dess privata nyckel. 

• Klicka på Importera för att importera certifikatet. 

 

Konfigurera ArcGIS Server för att använda certifikatet 

Följ följande steg för att specificera certifikatet som ArcGIS Server ska använda: 

1. Logga in i ArcGIS Server Administrator Directory på 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin. 

2. Bläddra till maskiner> [maskinnamn]. 

3. Klicka på redigera. 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin
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4. Skriv namnet på certifikatet som du vill använda i SSL-certifikatfältet. 

5. Klicka på Spara redigeringar för att tillämpa din ändring. Detta startar om din ArcGIS 

Server-webbplats automatiskt. 

 

När din webbplats har startats om, kontrollera att du kan komma åt URL: n 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin. Om du inte får ett svar från den här 

webbadressen kunde ArcGIS Server inte använda certifikatet. Logga in i ArcGIS Server 
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Administrator Directory på http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/admin, kontrollera ditt 

SSL-certifikat och konfigurera ArcGIS Server för att använda ett nytt eller annat certifikat. 

På den aktuella sidan kan du visa egenskapens webbserver SSL-certifikat för att verifiera att 

önskat certifikat kommer att användas för HTTPS. 

Konfigurera varje GIS-server i din distribution 

Om du har en Multi-Maskin ArcGIS Server-site måste du upprepa stegen i de föregående 

avsnitten för varje servermaskin på din site. När alla certifikat har importerats, startar du om 

varje maskin på ArcGIS Server-webbplatsen. 

 

Importera certifikatet i OS-certifikatstore 

Importera CA: s rotcertifikat i operativsystemets certifikatstore: 

1. Logga in på en maskin där ArcGIS Server är installerat 

2. Kopiera det signerade certifikatet från CA till en plats(c:\temp) till exempel på den 

här datorn. 

 

3. Öppna det här certifikatet och klicka på fliken Certifikatväg. Om certifikatstatus: 

Detta certifikat är OK. OM CA-rotcertifikatet finns i Windows-certifikatstore då 

behövs det inte importeras. Fortsätt till steg 12. 

4. Kopiera CA-rotcertifikatet till en plats på den här datorn. 

5. Öppna det här certifikatet och klicka på fliken Allmänt. Klicka på knappen för att 

installera certifikat. 
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6. När import-wizard öppnas och välkomstpanelen dyker upp, klickar du på Nästa. 

 
 

7. På panelen Certificate Store väljer du alternativet att placera alla certifikat i följande 

store. 

8. Klicka på knappen Bläddra. Aktivera alternativet Visa fysiska store i dialogrutan Välj 

certifikatlager. 
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9. Expandera mappen Trusted Root Certification Authorities för att visa innehållet. Välj 

Lokal dator som certifikatlager som du vill använda. Klicka på OK. 

 
10. Klicka på Nästa på panelen Certificate Store. 

 
11. Klicka på Slutför. 
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12. Upprepa steg 1–11 för varje GIS-server på din site. 

13. Starta om varje GIS-server på din webbplats. 

 

 

Öppna din webbplats 

När HTTPS är aktiverat som standard lyssnar ArcGIS Server på port 6443 för förfrågningar. 

Använd webbadresserna nedan för att få åtkomst till ArcGIS Server: 

ArcGIS Server Manager 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/manager 

 

ArcGIS Server Services Directory 

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/rest/services 

Notera: 

Om du byter namn på ArcGIS Server kan du fortsätta komma åt ArcGIS Server med HTTPS; Du 

måste dock generera ett nytt certifikat och konfigurera ArcGIS Server för att använda det. 

 

Konfigurera Portal for ArcGIS med ett befintligt CA-signerat 
certifikat 

Om du redan har ett certifikat som utfärdats av en företags (intern) eller kommersiell CA kan 

du använda detta certifikat för att aktivera HTTPS. 

1. Importera root CA-certifikatet 

2. Importera det befintliga CA-signerade certifikatet 

3. Konfigurera Portal for ArcGIS för att använda det CA-signerade certifikatet 

4. Verifiera att du kan komma åt din portal med HTTPS 

Importera root CA-certifikatet 

✓ Logga in i ArcGIS Portal Directory som en administratör av din organisation. 

Webbadressen är i formatet 

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin. 

 

✓ Klicka på Säkerhet> SSLC-certifikat> Importera root- eller intermediate Certificate. 

 

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
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✓ Bläddra till platsen för rotcertifikatet från CA. Klicka på Importera. Om CA utfärdade 

ytterligare mellanliggande certifikat, importera också dessa. Importera inte det CA-

signerade certifikatet. 

 
✓ Starta om portalen för ArcGIS-tjänsten. 

Importera det befintliga CA-signerade certifikatet 

Varning: 

För att importera certifikatet till din portal måste certifikatet och dess tillhörande privata 

nyckel lagras i PKCS # 12-formatet, som representeras av en fil med antingen .p12- eller .pfx-

förlängningen. 



Tips & tricks  

PRODUKT ArcGIS Server och Portal for ArcGIS 

DATUM mars 2020      

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 

                             

✓ Klicka på Säkerhet> SSL-certifikat> Importera befintligt servercertifikat. 

✓ På sidan Importera existerande servercertifikat anger du följande information: 

❖ Certifikatlösenord - Ange lösenordet för att låsa upp filen som innehåller 

certifikatet. 

❖ Alias - Ange ett unikt namn som enkelt identifierar certifikatet  

❖ Bläddra till platsen för det befintliga CA-signerade certifikatet. Klicka på 

Importera. 

 

Konfigurera Portal for ArcGIS för att använda det CA-signerade certifikatet 

➢ Klicka på Säkerhet> SSL-uppgifter> Uppdatera. 

➢ I fältet Webserver SSL-certifikat anger du aliaset för det befintliga CA-signerade 

certifikatet. 

➢ Klicka på Uppdatera. 

➢ Det befintliga CA-signerade certifikatet kommer nu att användas för HTTPS. 
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Verifiera att du kan komma åt din portal med HTTPS 

Testa följande URL för att verifiera att du kan komma åt portalen med HTTPS: 

https://portalhost.domain.com:7443/arcgis/home. 

 


