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De-installatie oude versie SafeSign
Voordat de nieuwe versie van SafeSign kan worden geïnstalleerd, is het zeer raadzaam om eerst
oudere versies te de-installeren.
Afhankelijk van de versie, zijn er twee mogelijke wijzen waarop SafeSign moet worden gedeinstalleerd.
Voor versies 3.0.101 of ouder:
 Open “Spotlight”
 Zoek naar “SafeSign Uninstaller”



o Als er SafeSign wordt ingetikt, dan zal dit automatisch worden aangevuld.
o Als “SafeSign Uninstall” niet wordt gevonden, dan is deze niet geïnstalleerd of er is
een versie 3.0.112 of nieuwer geïnstalleerd. Ga dan door naar de
installatieprocedure voor 3.0.112 of nieuwer.
Dubbelklik op de Uninstaller en volg de instructies.

Voor versies 3.0.112 of nieuwer:
 Open Finder en klik op “Applicaties”
 Zoek het blauwe icoon “Token Administratie”
o Mocht deze icoon er niet staan, dan is SafeSign niet geïnstalleerd.
 Rechts-klik deze icoon en kies voor “Verplaats naar prullenbak”
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Installatie SafeSign Identity Client
 Download het installatiebestand en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het
bureaublad
 Open het bestand. Dit zal de EULA laten zien.

 Klik op “Agree” om akkoord te gaan en door te gaan met de installatie.
Het volgende venster zal worden getoond:

 Sleep de “tokenadmin” applicatie bundel naar de “Applications” folder. Dit zal SafeSign
installeren.
 Werp de installatie uit, zodat deze de installatie van Token Lounge of andere software niet
in de weg zit
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Eerste start en integratie in FireFox
Voor deze stap wordt er vanuit gegaan dat de FireFox browser op het systeem is geïnstalleerd
volgens de standaard installatieprocedure, dus downloaden, en net zoals SafeSign hierboven van
links naar rechts in het applicatiemapje gesleept.
 Open “Finder” en open het blauwe icoon met als naam “tokenadmin” onder “Applicaties”
 Zoek in het menu boven in het scherm het item “Integratie”
 In het menu, selecteer: “Integreren in Firefox”
 Selecteer in het dialoogscherm “Firefox” en klik op “installeren”
 Klik in het dialoogscherm op sluiten
 Sluit de Tokenadmin applicatie helemaal af (zodat hij verdwijnt uit de Snelstart balk)
Deze procedure heeft een directory “SafeSign” gemaakt in de persoonlijke bibliotheek van de
gebruiker. Deze moeten we in de volgende stap een wijzigen.

Atos

25 mei 2016

6 van 10

SafeSign IC voor Mac OSX 10.10 en hoger
versie: 1.1

4

documentnummer: 03052016_1

Modificatie in registerbestand
Om SafeSign actief te krijgen in Firefox moet er nog één ding worden gedaan:
 Open de Folder /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/Application Support/SafeSign
o De folder “Bibliotheek” (of “Library” in de Engelse versie van OSx) is standaard
verborgen. Om de folder zichtbaar te maken, neem de volgende stappen:
 Open de Finder
 Ga naar de root directory (/) van de harde schijf
 Ga naar de directory “Users” of “Gebruikers”
 Ga naar de directory met de naam van degene waar u mee bent ingelogd
 Klik nu op het tandwieltje ongeveer in het midden in het window
 Klik op “Weergave opties”
 Klik het vinkje voor “Bibliotheek weergeven”
o De folder “Bibliotheek” is nu zichtbaar in de gebruikers directory.
 Open het bestand “Registry” met “Texteditor”
 Zoek naar de sleutel “EnableMacOSXPCSCLayerFallback”
 Achter deze sleutel staat de waarde ‘00000000’, verander deze in ‘00000001’
 Sluit het bestand
SafeSign zou nu moeten werken met Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org, Libreyoffice en
meerdere programma’s die gebruik maken van de klassieke PC/SC laag.
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Installatie Safesign Token Lounge
Om SafeSign te kunnen gebruiken in applicaties die gebruik maken van OS/X KeyChain
(Sleutelhanger), zoals Safari, zal Token Lounge boven op Identity Client moeten worden
geïnstalleerd.
 Download het installatiebestand en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het
bureaublad
 Open het bestand. Het volgende scherm zal worden weergegeven:

 Dubbelklik op het doosje met daaronder “SafeSignIC Tokenlounge Installer.pkg”
 Het volgende scherm wordt weergegeven

 Klik op “Continue” om verder te gaan
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 Het volgende scherm laat de installatievoorwaarden zien. Lees deze goed door.

 Klik op “Continue” voor het volgende scherm

 Klik op “Agree” om de voorwaarden te accepteren en door te gaan met de installatie
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 Klik op “Install” om de applicatie op de standaardlocatie te installeren.

 Als de installatie is voltooid, zal het volgende scherm worden weergegeven:

 Klik op “Close” om de installatie te voltooien.
 Vergeet niet de installer “uit te werpen” om de bronnen weer vrij te geven.
Nadat de pas uit de lezer wordt gehaald en weer terug in de lezer wordt gestoken, zou de pas
moeten worden getoond in “KeyChain”, of “Sleutelhanger”. De pincode kan hier worden
ingegeven om de pas te ontsluiten voor gebruik in, bijvoorbeeld, de safari-browser en andere
applicaties die geïntegreerd zijn in het Apple besturings-systeem.
Note!
Voor de volledige installatie handleiding van SafeSign open het volgende link:
<linkplaatsen naar bestand op de www.uziregister.nl>

SafeSign-IC-Standar
d_3.0.112_OSX_Release_Document.pdf

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons openen:
https://www.uziregister.nl/contact
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