
Do zainstalowania Certyfikatu SSL potrzebne są 3 elementy:

    KEY - klucz prywatny
    CRT – certyfikat SSL
    CA  - certyfikat ROOT wystawcy certyfikatu wraz certyfikatami pośrednimi (jeśli tego wymaga 
wystawca)

GENEROWANIE CSR i ZAMÓWIENIE CERTYFIKATU SSL
    Klucz KEY powstaje z żądaniem certyfikatu (CSR) na podstawie którego wystawca generuje Twój 
certyfikat (CRT). W celu zamówienia certyfikatu należy więc zalogować się do panelu webas i w menu 
Bezpieczeństwo => Certyfikaty SSL => Generuj CSR wygenerować żądanie certyfikatu wg poniżej 
zaprezentowanego przykładu:

Po wygenerowaniu pliku CSR należy zapisać go na dysku i przesłać go w zamówieniu do instytucji
wystawiającej certyfikat. Na tej podstawie wydawany jest certyfikat przez wystawcę. W trakcie wystawiania
instytucja wystawiająca certyfikat może wysłać następujące maile weryfikujące właściciela domeny z prośbą
o potwierdzenie:
- Weryfikacja adresu mail administratora domeny
- Weryfikacja wpisu DNS
- Wniosek certyfikacyjny został utworzony

Po zapoznaniu się z informacją należy potwierdzić adres email klikając w odpowiedni link wysłany przez
wystawcę (np. Certum). Po poprawnej weryfikacji certyfikat zostaje wydany i powinni Państwo otrzymać
certyfikat lub link do jego pobrania od wystawcy.

Instalacja Certyfikatu
Uwaga: Jeżeli ważność certyfikatu, który chcesz zainstalować nie rozpoczęła się, to należy poczekać z 
instalacją do dnia w którym certyfikat stanie się ważny.
Jeśli już posiadasz klucz prywatny KEY oraz swój certyfikat CRT, możesz go samodzielnie zainstalować w
panelu  administracyjnym  Webas.  W  tym  celu  zaloguj  się  do  panelu  Webas,  a  następnie  wybierz



Bezpieczeństwo > Certyfikat SSL > Nowy certyfikat

    Następnie dodaj plik z certyfikatem CRT oraz kluczem prywatnym KEY za pomocą opcji "Wybierz plik" 
lub wklej zawartość tych plików za pomocą opcji "Wklej treść". Zaznacz opcję "Zainstaluj na stronach 
WWW" i potwierdź wszystkie dane przyciskiem "Zapisz formularz"
 Ponieważ nasz panel administracyjny Webas posiada zbiór CA popularnych wystawców certyfikatów SSL,
przez co jego posiadanie nie jest niezbędnie potrzebne, wystarczy skorzystać z opcji  auto detekcji dla CA.

    Jeśli nie pojawiły się żadne błędy, certyfikat powinien pojawić się na liście w zakładce Bezpieczeństwo > 
Certyfikaty SSL, wraz z datą ważności oraz oznaczeniem uruchomienia na stronach WWW  "Używany SNI"

Certyfikat będzie aktywny dla twojej domeny po przeładowaniu się serwera www, które następuje 
automatycznie do 5 min od zapisania formularza.


