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Sol·licitud dels certificats de proves de producció
Aquests certificats de proves amb dades genèriques pertanyen a l’entorn de producció. És a dir, són plenament reals però contenen dades fictícies. Per tant, us permetran fer proves amb les vostres aplicacions i plataformes però no els podreu fer servir amb cap finalitat real ni produiran cap efecte legal. En el mateix sentit, us comprometeu a no lliurar-los a persones no vinculades a la vostra organització.
1. Dades del client
Nom de l'ens
NIF de l'organització
Adreça
Codi postal
Població
Comarca
Província
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic
2. Descripció del projecte que els requereix
3. Targetes verges T-CAT
Indiqueu el nombre de targetes que necessiteu
4. Perfils de certificats sol·licitats
El paquet de certificats de proves que rebreu conté un exemplar dels certificats següents en estat vàlid, revocat i caducat:
Perfils
EC-AL
EC-SAFP
EC-UR
EC-URV
EC-Parlament
EC-idCAT
CPISR-1 + CPX-1
-
CPISR-1 + CPX-1
-
CPISR-1 + CPX-1
-
CPISR-1 + CPX-1
-
CPISR-1 + CPX-1
CPISRC-1 + CPXC-1
-
CPISR-1 + CPX-1
CPISRC-2 + CPXC-2
-
CPISRC-2 + CPXC-2
T-CAT P
-
CPISRC-2 + CPXC-2
CPISR-1_CE+CPX-1_CE
-
CPISR-1_CE+CPX-1_CE
-
CPISR-1_CE+CPX-1_CE
-
CPISR-1_CE+CPX-1_CE
CPISR-1_CE+CPX-1_CE
-
CPISRC-1 - Certificat personal T-CAT  amb càrrec opcional  de classe  1
CPISRC-2 - Certificat personal T-CAT  amb càrrec opcional  de classe  2
CPIXSAC-1 - Certificat personal T-CAT P de classe 1
CPIXSAC-2 - Certificat personal T-CAT P de classe 2 
CPISR-2_E+CPX-2_E
-
CPISR-2_E+CPX-2_E
-
CPISR-2_E+CPX-2_E
-
CPISR-2_E+CPX-2_E
CPISR-2_E+CPX-2_E
-
CPISR-2_EE+CPX-2_EE
-
CPISR-2_EE+CPX-2_EE
-
CPISR-2_EE+CPX-2_EE
-
CPISR-2_EE+CPX-2_EE
-
CPISR-2_EE+CPX-2_EE
CPIXSA-2 (idCAT)
-
CPIXSA-2 (idCAT)
-
CPIXSA-2 (idCAT)
-
CPIXSA-2 (idCAT)
-
CPIXSA-2 (idCAT)
-
CPIXSA-2 (idCAT)
CPIXSA-2 CEX (idCAT)
-
CPIXSA-2 CEX (idCAT)
-
CPIXSA-2 CEX (idCAT)
-
CPIXSA-2 CEX (idCAT)
-
CPIXSA-2 CEX (idCAT)
-
CPIXSA-2 CEX (idCAT)
CEISR-1 + CEX-1
-
CEISR-1 + CEX-1
CEIXSA-1
-
CEIXSA-1
CPISR-1_CU
-
CPISR-1_CU
CPIXSA-1 - Certificat personal idCAT
CDA-1  - Certificat de dispositiu aplicació
CDS-1  - Certificat de dispositiu servidor segur
CDS-1 EV - Certificat de dispositiu servidor segur  Extended Validation
CDSCD-1  - Certificat de dispositiu servidor segur controlador de domini
CDA-1_SENM - Segell Electrònic de nivell mig
CDA-1_SENA
-
CDA-1_SENA
CDS-1_SENM - Seu Electrònica de nivell mig
CDS-1_SENA
-
CDS-1_SENA
CDP-1 - Certificat de dispositiu de signatura de programari
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