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1. Introduktion 

I detta dokument går vi igenom vilka inställningar som behöver göras på serversidan för att kunna 
köra Lupp-appen tillsammans med ledningssystemet MSB RIB Lupp. ”Serversidan” är alltså den dator 
som kör tjänsten MSB RIB Exchange. Jämför figuren nedan, där den orange-streckade pilen och 
frågetecknet symboliserar det vi kommer att behandla i dokumentet. 

 

 

I andra dokument om MSB RIB Lupp talar vi om att man kan göra två olika typer av Lupp-
installationer: lokal installation och server/klient-installation. De inställningar vi går igenom i detta 
dokument gäller när man har valt en server/klient-lösning. (Däremot spelar det inte någon roll om 
RIB Exchange är ansluten till en SQL Server-databas eller till en Compact-databas, även om SQL 
Server är att föredra.) 

 

1.1. Innan vi börjar 

Kopplingen mellan Lupp-appen och RIB Exchange är en krypterad förbindelse över internet (https), 
vilket kräver att ett par grejer fixas först: 

 Servern som kör RIB Exchange behöver ha ett publikt DNS-namn som fungerar från internet. 
Observera dock att det bara är en specifik port som ska exponeras mot internet (exakt 
vilken återkommer vi till). Det är mycket viktigt att brandväggen mot internet blockerar 
trafiken för de portar som används för vanliga Lupp-klienter som ansluter från det interna 
nätet. 
 

 Det behövs ett giltigt SSL-certifikat som gäller för det DNS-namn som RIB Exchange-servern 
nås via. För teständamål kan SSL-certifikat beställas kostnadsfritt från exempelvis 
www.sslforfree.com, men för en produktionsmiljö behöver man köpa ett certifikat. 
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1.2. Val av krypteringspunkt 

När vi bygger vårt system kan vi välja var vi lägger krypteringspunkten, gränsen mellan okrypterad 
(http) och krypterad (https) trafik, vilket alltså är där som SSL-certifikatet kommer att installeras. 
Gränsen kan antingen förläggas till brandväggen (beroende på typ av brandvägg som används) eller 
inne i vår Windows-server. Inställningarna vi behöver göra blir olika beroende på hur vi väljer här, så 
därför är de uppdelade i två separata kapitel beroende på detta val. Jämför de två illustrationerna 
nedan. 
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1.3. Inställningar i vårt exempel 

Vi kan själva välja vilken TCP-port vi vill använda för anropen som görs från den externa brandväggen 
in till RIB Exchange, t.ex. port 80, 443 eller 8080. Lupps standard-inställning är port 7358. I exemplen 
nedan används TCP-port 8080 i fallet med okrypterad trafik och port 8443 i fallet med krypterad 
trafik. 

(När det gäller den externa brandväggen och vilken port den ska lyssna på för https-trafik från 
internet är det lämpligt att använda port 443 eftersom det är standard.) 

I exemplen antar vi att RIB Exchange-servern anropas från internet med DNS-namnet 
www.minraddningstjanst.se. 
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2. Inställningar om krypteringen sköts av brandväggen 

Om en brandvägg utanför RIB Exchange-servern sköter https-krypteringen ska vi ställa in RIB 
Exchange så att den kommunicerar utan kryptering, med vanlig http. I exemplet används port 8080 
som mottagande port till RIB Exchange. Jämför figuren. 

 

(Guiden förutsätter att ett SSL-certifikat redan är installerat i brandväggen. Hur det går till ligger 
bortom vad den här guiden kan gå in på.) 

Vi behöver göra ett antal inställningar för att kommunikationen mellan Lupp-appen och RIB 
Exchange-servern ska fungera. För att kunna göra inställningarna behöver man ha administrativ 
behörighet på servern. 

1. Gå till Windows tjänstehanterare och stoppa RIB Exchange-tjänsten. (Vi kommer bara att 
jobba mot ”huvud-RIB Exchange” men om importflöde är uppsatt är det lämpligt att stänga 
av även import-arbetet medan vi arbetar.) 

2. Öppna inställningsfilen för RIB Exchange i en textfilsredigerare. Filen heter typiskt 
C:\Program Files\MSB\MSB RIB Exchange\RIB Exchange.exe.config men skulle kunna ha 
annorlunda sökväg ifall det är flera instanser av RIB Exchange och ”huvud-RIB Exchange” inte 
är första instansen. 

Leta rätt på inställningen httpHostPort och ställ in den önskade porten. Standard-
inställningen är port 7358, men i exemplet använder vi port 8080: 

<setting name="httpHostPort" serializeAs="string"> 
  <value>8080</value> 
</setting> 

Leta också rätt på inställningen RestServiceExternalAddress och skriv där in den adress som 
Lupp-appen ska använda för att nå RIB Exchange utifrån. I exemplet blir det: 

<setting name="RestServiceExternalAddress" serializeAs="string"> 
  <value>https://www.minraddningstjanst.se:443</value> 
</setting> 

(Det vi skriver under RestServiceExternalAddress påverkar inte hur RIB Exchange 
kommunicerar, men det visas som information för användarna inne i Lupp.) 
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Spara och stäng. 

3. Windows-brandväggen behöver öppnas för inkommande trafik på den valda porten. Detta 
kan göras från ett cmd-fönster i administrativt läge med detta kommando: 

netsh advfirewall firewall add rule name=”LuppApp-MSB RIB Exchange” 
dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080 

(Allt ska matas in på en och samma rad.) 

4. Om man, som i exemplet, väljer en annan port än standardporten 7358 måste den valda 
porten reserveras för RIB Exchange (så kallad ”namespace reservation”). Även detta kan 
göras från ett cmd-fönster, men här ser kommandot olika ut beroende på om man kör med 
svenskt eller engelskt operativsystem. 

För engelskt operativsystem: 

netsh http add urlacl url=http://+:8080/ user="NETWORK SERVICE" 

För svenskt operativsystem: 

netsh http add urlacl url=http://+:8080/ user="Nätverkstjänst" 

5. Nu är inställningarna klara. Starta RIB Exchange-tjänsten eller tjänsterna igen och vänta 
någon minut tills de kommit igång. 

6. Öppna en webbläsare och testa genom att gå till adressen 
https://www.minraddningstjanst.se/RESTService 

Om allting fungerar visas en sida liknande denna: 

 

7. Starta Lupp (vanliga desktop-klienten) och generera ett lösenord för anslutningen från Arkiv 
> Inställningar, fliken för Lupp-appen. 

Om felsökning behöver göras, titta i loggfilen för RIB Exchange. Den hittas vanligtvis under 
C:\ProgramData\MSB\RIB Exchange\Logs.  

https://www.minraddningstjanst.se/RESTService
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3. Inställningar om krypteringen görs på servern 

Vi kan ställa in RIB Exchange-servern att kommunicera direkt med krypterad https-trafik. I exemplet 
används port 8443 på adress 192.168.0.10 som mottagande port till RIB Exchange. Jämför figuren. 

 

 

3.1. SSL-certifikatet 

Innan vi börjar med de egentliga inställningarna behöver vi ha ett SSL-certifikat som vi kan installera 
på RIB Exchange-servern. Exakt hur detta beställs ligger utanför vad den här guiden går in på. Men vi 
kan nämna att man kan skapa gratis-certifikat för teständamål på sidan www.sslforfree.com/create. 
Det kräver dock att man åtminstone tillfälligt kan köra en webbserver på den aktuella maskinen, eller 
kan administrera TXT-records på sin DNS-server. 
 Se också kapitel 4.1 för tips om hur man kan skapa en förfrågningsfil (CSR-fil) i Windows. 

Om certifikatet man använder levereras som certificate.crt och private.key behöver det göras om till 
.pfx för att fungera med Windows. För att kunna göra om certifikatet behöver man installera 
OpenSSL (som är öppen källkod). Sidan https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries visar var man kan 
hämta OpenSSL. 
 Kommandot för att göra om certifikatet är (alltihop ska skrivas på samma rad): 

openssl pkcs12 -export -out minraddningstjanst_se.pfx -inkey 
private.key -in certificate.crt 

Certifikatet behöver läsas in i Windows certifikat-hanterare. Den kommer man till genom att köra 
mmc (Microsoft Management Console) och där välja Arkiv > Lägg till/ta bort snapin-modul… Välj 
modulen Certifikat och Lägg till. På frågan ”Den här snapin-modulen kommer alltid att hantera 
certifikat för” väljs Datorkonto, och på nästa fråga väljer man Den lokala datorn. 

I trädstrukturen som dyker upp, navigera till Certifikat (lokal dator)\Personliga\Certifikat. Längst ut 
till höger finns en åtgärdsmeny. Välj Fler åtgärder > Alla aktiviteter > Importera… Filen som ska läsas 
in är .pfx-filen som vi skapade med openssl (i exemplet minraddningstjanst_se.pfx). Lägg märke till 
att bläddra-dialogen inte visar .pfx-filer som standard, utan det måste man välja själv. 

http://www.sslforfree.com/create
https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries
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OBS! Om man läser in certifikatet på fel sätt, till exempel som .crt i stället för som .pfx, så kan man 
råka installera bara halva certifikatet – d.v.s. bara den offentliga delen av certifikatet men inte den 
hemliga delen. Då kommer det inte att fungera. 
 Om man tittar på certifikatet (dubbelklicka på det i certifikathanteraren) ska det stå ”Du har 
en privat nyckel som hör till det här certifikatet” jämte en nyckel-symbol. 

Innan vi lämnar certifikat-hanteraren ska vi kolla vilket ”tumavtryck” som certifikatet har (thumbprint 
SHA). Dubbelklicka på certifikatet och växla över till Information-fliken. På någon av raderna finns 
tumavtrycket angivet som en 40 tecken lång hexadecimal sekvens. Kopiera det värdet, för vi behöver 
det senare. 

 

3.2. Inställningar 

Med SSL-certifikatet förberett ska vi nu gå in på vilka inställningar man behöver göra för att 
kommunikationen mellan Lupp-appen och RIB Exchange-servern ska fungera. För att kunna göra 
inställningarna behöver man ha administrativ behörighet på servern. 

1. Gå till Windows tjänstehanterare och stoppa RIB Exchange-tjänsten. (Vi kommer bara att 
jobba mot ”huvud-RIB Exchange” men om importflöde är uppsatt är det lämpligt att stänga 
av även import-arbetet medan vi arbetar.) 

2. Öppna inställningsfilen för RIB Exchange i en textfilsredigerare. Filen heter typiskt 
C:\Program Files\MSB\MSB RIB Exchange\RIB Exchange.exe.config men skulle kunna ha 
annorlunda sökväg ifall det är flera instanser av RIB Exchange och ”huvud-RIB Exchange” inte 
är första instansen. 

Leta rätt på inställningen RestServiceUseSsl och sätt värdet till True: 

<setting name="RestServiceUseSsl" serializeAs="string"> 
  <value>True</value> 
</setting> 

Leta rätt på inställningen RestServiceSslPort och ställ in den önskade porten. Standard-
inställningen är port 443, men i exemplet använder vi port 8443: 

<setting name="RestServiceSslPort" serializeAs="string"> 
  <value>8443</value> 
</setting> 

Leta också rätt på inställningen RestServiceExternalAddress och skriv där in den adress som 
Lupp-appen ska använda för att nå RIB Exchange utifrån. I exemplet blir det: 

<setting name="RestServiceExternalAddress" serializeAs="string"> 
  <value>https://www.minraddningstjanst.se:443</value> 
</setting> 

(Det vi skriver under RestServiceExternalAddress påverkar inte hur RIB Exchange 
kommunicerar, men det visas som information för användarna inne i Lupp.) 
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Kontrollera slutligen inställningen httpHostPort, och att porten som anges där inte krockar 
med valet vi gjort ovan. RIB Exchange kommer nämligen att ansluta en okrypterad för-
bindelse också (till httpHostPort) även om vi inte använder den.  

Spara och stäng. 

3. Windows-brandväggen behöver öppnas för inkommande trafik på den valda porten. Detta 
kan göras från ett cmd-fönster i administrativt läge med detta kommando: 

netsh advfirewall firewall add rule name=”LuppApp-MSB RIB Exchange” 
dir=in action=allow protocol=TCP localport=8443 

(Allt ska matas in på en och samma rad.) 

4. För att SSL-certifikatet ska kunna användas för att kryptera och dekryptera trafiken måste 
certifikatet knytas till den aktuella porten. I exemplet är det port 8443 på adress 
192.168.0.10 som är mottagningspunkten. Det är också nu som det 40-siffriga hexadecimala 
tumavtrycket från certifikatet används (se slutet av kapitel 3.1). I exemplet låtsas vi att 
tumavtrycket är 123456789abcdef0123456789abcdef123456789. 
 Utöver detta behöver vi ett ”appid” i form av ett så kallat GUID-tal (en slags 
slumpgenererat tal). Detta måste inte vara slumpgenererat, det viktiga är att det inte krockar 
med någon annan certifikatbindning som systemet använder. Det måste också ha rätt antal 
siffror med bindestreck på rätt plats. I mitt exempel har jag använt 12345678-1111-2222-
3333-201811131513 där de sista siffrorna är dagens datum och klockslag. 

Kommandot för att utföra kopplingen är som följer (på en och samma rad!): 

netsh http add sslcert ipport=192.168.0.10:8443 appid={12345678-1111-
2222-3333-201811131513} 
certhash=123456789abcdef0123456789abcdef123456789 

Tips: använd Notepad för att konstruera kommandot. Klistra sedan in den kompletta raden i 
kommandofönstret cmd. Notera att det är { } runt appid-numret men inte runt tumavtrycket. 

5. Den valda porten behöver reserveras för RIB Exchange (så kallad ”namespace reservation”). 
Även detta kan göras från ett cmd-fönster, men här ser kommandot olika ut beroende på om 
man kör med svenskt eller engelskt operativsystem. 

För engelskt operativsystem: 

netsh http add urlacl url=https://+:8443/ user="NETWORK SERVICE" 

För svenskt operativsystem: 

netsh http add urlacl url=https://+:8443/ user="Nätverkstjänst" 

6. Nu är inställningarna klara. Starta RIB Exchange-tjänsten eller tjänsterna igen och vänta 
någon minut tills de kommit igång. 

7. Öppna en webbläsare och testa genom att gå till adressen 
https://www.minraddningstjanst.se/RESTService 

https://www.minraddningstjanst.se/RESTService
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Om allting fungerar visas en sida liknande denna: 

8. Starta Lupp (vanliga desktop-klienten) och generera ett lösenord för anslutningen från Arkiv 
> Inställningar, fliken för Lupp-appen. 

Om felsökning behöver göras, titta i loggfilen för RIB Exchange. Den hittas vanligtvis under 
C:\ProgramData\MSB\RIB Exchange\Logs. 
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4. Tips och support 

4.1. Några bra kommandon 

 För att skapa CSR-fil (Certificate Signing Request) för beställning av SSL-certifikat kan man 
använda OpenSSL (se URL i kapitel 3.1) med följande två kommandon: 

openssl genrsa -out private.key 2048 

openssl req -new -key private.key -out csr-file.txt 

När man skriver det andra kommandot får man svara på frågor om adressuppgifter inklusive 
sidans kvalificerade domännamn (”FQDN”). Dessa uppgifter kommer att bakas in i certifi-
katet. Filen private.key är, som namnet indikerar, den hemliga delen av certifikatet, och den 
ska förstås inte spridas. 

 Kommando för att göra om ett levererat certificate.crt så att det kan läsas in i Windows 
anges i kapitel 3.1. 

 För att kontrollera namespace reservation skriver man: 

netsh http show urlacl 

 För att ta bort namespace reservation skriver man till exempel: 

netsh http delete urlacl url=https://+:8443/ 

 Kommandon för att lägga till namespace reservation anges i kapitel 2 och 3. 

 För att kontrollera SSL-certifikatkoppling skriver man: 

netsh http show sslcert 

 

4.2. Kontakta supporten 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på supporten: 

 E-post: rib@msb.se  

 Telefonnummer: 010-240 55 30  

mailto:rib@msb.se

