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Inleiding 
 

SSO staat voor Single Sign-On, dat wil zeggen: eenmalig aanmelden.  
Zoals de titel duidelijk maakt is deze SSO bedoeld voor Live@edu. Het idee van SSO samen met 
Live@edu is dat je slechts één maal je inloggegevens hoeft in te voeren.  
Bij het Zernike College is de situatie dat je moet inloggen op het domein met dezelfde inlognaam als 
voor de E-mail. Dit is één van de drie situaties die het toepassen van SSO mogelijk maakt. 
Om het je gebruikers nog makkelijker te maken kun je een snelkoppeling op het bureaublad van je 
gebruikers zetten, waarmee ze direct naar de web mail gaan. Ook kun je een link maken op de 
bedrijfswebsite als deze aanwezig is. 
Voor de gebruiker scheelt dit tijd, omdat deze dan na het aanmelden op een pc niet ook nog eens 
voor de mail behoeft aan te melden en meteen daarheen door kan klikken. 
Dit stuk is geschreven voor beheerders die SSO willen implementeren in hun school. 
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1.0 Installatie 
 

1.1 Benodigdheden 
In dit deel leg ik het maken van de SSOPortal uit, zodat de gebruiker niet meer apart in hoeft te 
loggen op de web mail. Dit stuk gaat uit van: 

- Windows Server 2008 R2 
- IIS 7.0 
- Internet verbinding 
- Extra benodigde informatie (Live@edu domein) 
- Certificaat (zie 1.2) 
- SSO Toolkit (zie1.2) 

 

1.2 SSO aanvragen 
- Ga naar eduadmin.live.com om SSO aan te vragen. 

- Nadat je dit hebt aangevraagd worden er twee e-mails gestuurd met een link, waar het 

certificaat kan worden gedownload en een ander waar de SSO toolkit kan worden 

gedownload. 

- Wanneer het certificaat niet binnen afzienbare tijd is ontvangen dan kan via de Microsoft 

helpdesk een ticket worden aan gemaakt. 

(https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?prid=12480&ln=EN-

US&st=1&wfxredirect=1)  

- Vanaf hier ga ik er van uit dat een certificaat aanwezig is en de SSO Toolkit. 

1.3 Installeren van het certificaat 
- Nu gaan we verder op de Windows Server 2008 R2 server. 
- Start de MMC. 

o Klik op File 
 Ga naar Add/Remove Snap-in…->Certificates->Add 
 Selecteer Computer account, klik op Next. 
 Selecteer Local Computer 
 Klik op Finish en dan Ok 

o Klik met de rechtermuisknop op Personal 
 Ga naar All Tasks->Import 
 Klik op Next, daarna op Browse 
 Selecteer het juiste certificaat 
 Klik op Next, voer geen wachtwoord in 
 Klik op Next en dan op Place all certificates in the following store 
 Klik op Next en daarna op Finish 

o Nu controleren we of het certificaat goed is geïnstalleerd onder Personal, ook kan 
hier worden gekeken hoe lang het certificaat nog geldig is. 

 Klik met de rechtermuisknop op het certificaat 
 Ga naar All Tasks->Manage Private Keys 

o Extra (controleren) 
 Hier moet de groep Everyone aan worden toegevoegd met Full Control 

- Sluit nu alle vensters 
  

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?prid=12480&ln=EN-US&st=1&wfxredirect=1
https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?prid=12480&ln=EN-US&st=1&wfxredirect=1
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1.4 Installeren van IIS 
- Op de Windows Server 2008 R2 

o Installeer nu IIS op de server 
 Open de Server Manager 
 Klik op Add Roles 
 Klik op Next en selecteer Web Server (IIS) klik nog twee keer op Next  
 Selecteer nu als extra Role Services: 

 ASP.NET 

 Windows Authentication 
 Klik op Next en daarna op Install 
 Als de installatie is voltooid klik op Finish 

- Sluit nu alle vensters 
 

1.5 Configureren van de Portal Website 
- Nu gaan we de Portal Website configureren, maar eerst moeten we de bestanden voor de 

website kopiëren. 
o Kopieer de bestanden uit de SSO Toolkit voor de website naar 

<drive>\inetpub\wwwroot\SSOPortal 
o Start nu de Internet Information Services (IIS) Manager 
o Klap het volgende uit <servername> -> Sites 

 Klik met de rechtermuisknop op Default Web Site->Add virtual directory 
 Vul bij alias SSOPortal in 
 Browse bij Physical Path naar de SSOPortal map. 
 Klik op Ok 

o Converteer nu de SSOPortal naar een Application 
o Zet de Authenticatie op Windows Authentication en zet Anonymous Authentication 

uit 
o Open Run 

 Typ IISRESET 
 Klik op Ok 

- Sluit nu alle vensters 
 

1.6 ACL toewijzing aan beveiligings certificaat 
- Op de server gaan we nu WinHttpCertCfg installeren 

o Kopieer vanuit de SSO Toolkit WinHttpCertCfg.msi 
 Start WinHttpCertCfg.msi 
 Volg de installatie 

o Open nu een Command prompt 
 Navigeer naar C:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools 
 Typ nu de volgende command 

 Winhttpcertcfg.exe –g –a domain\user –c  LOCAL_MACHINE\My – s 
sapipartner.com 

- Sluit nu alle vensters 
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1.7 Web.config aanpassen 
- Nu gaan we de web.config aanpassen 

o Ga naar <drive>\Inetpub\wwwroot\SSOPortal 
 Open nu de web.config in kladblok. 

o Nu kunnen we wat aanpassingen doen. Ga naar: 
 <add key = “scenario” value = “A” /> 

 Hier is de waarde A omdat we gebruik maken van een AD met de 
zelfde inlognaam als op live@edu. 

 <add key = “serverURL” value =  
“https://ppsacredential.service.passport.net/PPSACrendential.srf" /> 

 Controleer op deze website of de link nog klopt: 
https://nexus.passport.com/public/partner/partner4.xml zoek hier 
naar op de site <ServiceAPICredentialServer/> wat hiervoor staat is 
de juiste serverURL. 

 <add key="siteID" value="000000" /> 

 Hier moet het unieke SiteID worden ingevuld, elke live@edu domein 
krijgt zo’n ID. 

 <add key="loginSeconds" value="0"/> 

 Aantal seconden nadat de gebruiker is ingelogd dat het certificaat 
nog geldig blijft. Gebruik “0” alleen voor testen. 

 <add key="certThumb" value="cf 60 95 68 3d 30 dd f8 f4 76 92 43 2a 72 bf 
4a 3f d7 74 11"/> 

 Dit is de Thumbprint waarde van het Certificaat, om deze waarde te 
vinden volg instructies hieronder.  

 Open MMC klik nu op File->Add/Remove Snap-in…->Certificates-
>Add. Selecteer Computer account, klik Next. Selecteer Local 
Computer->Finish->Ok->Dubbelklik op je certificaat. Open het tab 
Details en vind “Thumbprint”, deze waarde heb je nodig voor <add 
key="certThumb" value. 

 <add key="domain" value="your.domain.edu"/> 

 Hier vul je, je domein naam van Live@edu, in 
o Sla nu het bestand op 

- Sluit nu alle vensters 
 

1.8 IIS server in intranet 
Dit is de laatste maar toch belangrijke stap: Zorg er voor dat de IIS server in het netwerk bij de 
erkende intranet websites toegevoegd is in Internet Explorer. Als dit niet gebeurt dan werkt SSO niet 
zoals het hoort. 
  

https://nexus.passport.com/public/partner/partner4.xml
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2.0 Bronnen 
 

- Windows LiveID SSO Kit_v4.3.docx (guide) – Microsoft 
- http://www.christowles.com/2010/10/install-steps-for-microsoft-liveedu-sso.html  
- http://learn.iis.net/  
- Remco Ploeg 

http://www.christowles.com/2010/10/install-steps-for-microsoft-liveedu-sso.html
http://learn.iis.net/

