Handleiding KNB CDR portaal

Centraal Digitaal Repertorium van het KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) maakt gebruik
van gekwalificeerde elektronische handtekeningen volgens de Wet Elektronische Handtekeningen.
Om hiermee te kunnen werken heeft ESG de electronische signatuur een geheel vernieuwde versie van
haar esgpcks11.dll uitgegeven.
Dit bestand dient te worden geplaatst op één van de onderstaande locaties (uitgaande van een
32bit en/of een 64bit installatie).
Het betreft het bestand esgpcks11.dll dat via onderstaande link te downloaden is:
https://www.de-electronische-signatuur.nl/downloads/esgpkcs11.dll
Het esgpkcs11.dll bestand kan alleen handmatig opgeslagen worden d.m.v. het bestand te kopiëren
naar de volgende twee locaties:
c:\windows\system32 en c:\windows\syswow64

Windows 32 Bit machine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik met de rechtermuisknop op het esgpkcs11.dll bestand en selecteer Kopiëren
Open “Computer” (Windows Vista/7/8) of “Deze Computer” (Windows XP)
Open de C:\ schijf.
Ga naar de map Windows
Ga naar de map System32
Klik met de rechtermuisknop in het witte gedeelte van het venster en selecteer Plakken
om het esgpkcs11.dll bestand te op te slaan in de map System32

Windows 64 Bit machine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik met de rechtermuisknop op het esgpkcs11.dll bestand en selecteer Kopiëren
Open “Computer” (Windows Vista/7/8)
Open de C:\ schijf
Ga naar de map Windows
Ga naar de map SysWOW64 en System32
Klik met de rechtermuisknop in het witte gedeelte van het venster en selecteer Plakken
om het esgpkcs11.dll bestand te op te slaan in de mappen SysWOW64 en System32

De Centraal Digitaal Repertorium applicatie van het KNB zal per gebruiker in de map %Userprofile% een
nieuwe map aanmaken met de naam .knb (“punt”knb).
In deze map wordt een bestand neergezet met de naam pkcs11.config. Dat is een tekstbestandje dat de
aangetroffen signing-software vastlegt voor volgend gebruik. Staat daar al een bestand, dan kunt u de
inhoud aanpassen met de onderstaande tekst en wordt er opnieuw bepaald welke signing- software er
op de pc staat.
De inhoud van de pkcs11.config dient er voor de nieuwe software zo uit te zien:

SESSION_POOL_MAX_SIZE=100
MULTI_THREAD_INIT=true
KEY_STORE_SUPPORT_PROVIDER=IAIK
PKCS11_NATIVE_MODULE=esgpkcs11.dll

Let wel : ESG geeft geen ondersteuning op de applicatie CDR van het KNB
Voor technische en functionele vragen kunt u contact opnemen de helpdesk van het KNB.
Deze is beschikbaar op werkdagen. Telefoon: 070 330 7135.
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