
digicentral Authenticate Configuration 
 
Met digicentral Authenticate kunt u uw bedrijfskaart online publiceren om het 
draadloos downloaden van de digitale tachograaf van uw voertuigen te ondersteu-
nen. Dit verloopt via een digicentral server die bij een derde partij kan zijn onder-
gebracht (bijv. IDHA-online). 
 
Installeer de software op gebruikelijke wijze. 
 
digicentral Authenticate draait in de achtergrond als een service op uw PC zodat 
de verbinding met de bedrijfskaart altijd actief is, op voorwaarde dat de service 
wordt uitgevoerd. 
 
De instellingen voor digicentral Au-
thenticate zijn eenvoudig. 
 
Voer het digicentral hostadres in (bij 
IDHA-online: ul.idha.com).  
In het algemeen moet het poortnum-
mer op 4616 worden gelaten. 
 
Vervolgens: 
Sluit de kaartlezer aan op een USB-
poort en plaats de bedrijfskaart. De 
kaartlezer verschijnt in het rechter kader. Klik op “Wijzig” of dubbelklik op de vermel-
ding van de kaartlezer. 
 
Vul in het scherm dat verschijnt uw 
ID in:  Dit is de accountnaam zoals 
door ons werd verstrekt en wordt 
effectief gebruikt om uw organisatie 
te identificeren voor de digicentral 
server van IDHA-online. 
Sleutel: dit is een unieke sleutel die 
gegenereerd wordt door de digicen-
tral server van IDHA-online en zal 
door ons via mail worden geleverd. 
 
Voor digicentral Authenticate moet 
al een bedrijfskaart bekend zijn op 
de digicentral server van IDHA-
online. Dit zorgt voor de sleutel om 
in digicentral Authenticate in te voeren en wordt door ons verzorgt.  
 
Met de knop “Controleer deze gegevens” zal een 'Test geslaagd' boodschap terugke-
ren als de instellingen correct zijn. Klik op de knop 'Toepassen' wanneer uw instellin-
gen zijn bevestigd. 
 
Hoewel elk voertuig slechts 20-30 seconden nodig heeft om te communiceren met de 
bedrijfskaart kan bij grote wagenparken er enig oponthoud ontstaan voor contact met 
de bedrijfskaart. Om extra bedrijfskaarten toe te voegen om dit oponthoud te vermin-
deren moet u eerst extra kaartlezers toevoegen, één voor elke bedrijfskaart. 
Voer  ID en Sleutel in die identiek zijn aan de vorige invoer. Klik op “Toepassen” en 
“Opslaan”. 
 
Houdt u er rekening mee dat als het programma draait als een service en dat veran-
deringen niet in werking treden totdat u STOP en START klikt in de service of dat u de 
PC herstart. 
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