
Case 1:
1. Installeer Cardware en breng de juiste instellingen aan. Reboot hierna het systeem.

2. Stop een Vkaart in 1 van de PCMCIA slots en beantwoord de volgende vragen:
Wat is het interrupt nummer van de VKaart? "^
Welke driver is er opgestart voor de VKaart? =C . o c2-

3. Installeer DeLaRue software. Let op de type aanduiding van de kaartlezer. Als erom
wordt gevraagd, reboot het systeem. Waarom kun je in het geval van een SMS
installatie geen gebruik maken van een interne kaartlezer? ^ \^- p^ ^^m

4. Definieer een "Logical Connection" voor de kaartlezer en test deze. ^p/

5. Begin met de installatie van de SMS door te beginnen met de installatie van
W o r d V i e w . i

6. Installeer nu de SMS. En reboot het systeem. A,

\lj Stel u vergeet om de eerste manager, die inlogt op de SMS, aan te maken onder
WinNT. Hoe kan dit nog gecorrigeerd worden zonder weer van voor af aan te hoeven
beginnen?

18.) Probeer de boven gegeven oplossing uit.
Kunt u, als de bypass is toegepast, zonder VKC+ opstarten? (Probeer dit uit).
Is het mogelijk om in deze toestand met een VKC op te starten i.p.v. een
VKC+?

(9.) Haal de bypass weer weg, reboot het systeem, en log in als SMManager, paswoord:
vkaartvkaart.

10. Welk interrupt wordt nu gebruikt voor de VKC+?

11. Welke driver is er opgestart voor de VKC+?
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Case 2:
1. Log in als SMManager (password: vkaartvkaart)

2. Start de SMS op.

3. Importeer sleutel materiaal.

4. Importeer de Firmware.

5. Zet een beveiligingsdomein op met de volgende gegevens:
Kies zelf een default paswoord
Gebruikers sleutels geldigheidsperiode tot 12 januari 2001
Verificatie sleutels geldigheidsperiode tot 12 oktober 2001

Classificatie Categorieen Audit Type

1 Ongeclassificeerd Medisch Groep 1
2 Sensitief Personeelszaken Groep 2
3 Geheim Inkoop
4 Stg. geheim Ontwikkeling

Verkoop
Fabricage
Commercie

6. Maak per functie 1 beheerder aan (Uitvoeren, Voorbereiden, Audit). Dus totaal 3
beheerders.

7. Sluit de SMS af en reboot het systeem.

8. Log nu in als Voorbereider. Het domein is nu gemaakt en actief!!!

9. Creeer op de SMS 3 verschillende gebruikers met hun rechten en sleutelbereiken.
Geef 1 van deze gebruikers wel minimaal systeembeheer rechten.

10. Creeer een systeem groep waarin alle gebruikers zitten behalve de "beheerder". Geef
deze groep lees rechten. Hang er eventueel ook een "audit type" aan.

11. Defmieer een Vkaart met alle rechten en dat deze gebruik maakt van een Token.

12. Defmieer de 3 Tokens voor de 3 gebruikers die u gecreeerd heeft.

13. Heeft iedereen een certificaat? Ook de groep?

14. Sluit de SMS af en reboot het systeem en log in als uitvoerder.
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15. Maak nu de volgende componenten aan:
- 1 Vkaart

3 Tokens
VKS installatie data diskette

16. Installeer de SFS op de betereffende PC (vanaf CD-ROM).

17. Exporteer de volgende gegevens naar de SFS:
management database
certificatenboek
audit bestand (Let op!!! Zorg dat u ingelogged bent op de SFS vanuit de SMS.)

18. Welke gegevens worden op de SFS weggeschreven onder C:\vkaart en C:\program
fileswkaart ?

19. Bewaarde database op diskette. . ... U^iU I Ab Cv^<^
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