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Digital trygghet: Ökad 
säkerhet för ditt certifikat med 
Blockchain
Alla DNV GL-certifikat lagras i vår blockchain-applikation. Det är ett första 
steg i digitalt certifieringskoncept och innebär att du i realtid kan se att ett 
certifikat är giltigt.

Bakgrunden är att kraven på tillförlitlighet, kommunikation och transparens ökar hela 
tiden. Certifikatet är nu individuellt identifierbart, spårbart och säkert lagrat med en 
teknologi som förhindrar förfalskning, obehörig åtkomst och gör det enkelt att upptäcka 
eventuella förfalskningar.

Hur funkar det? 
När ett certifikat utfärdas digitaliseras 
data och en digital identitet tilldelas 
varje certifikat. Alla certifikat är 
taggade, spårbara och originalet lagras 
säkert i blockchains nätverk.

Kombinerat skapar det en skyddad 
transaktion, säker och transparent, 
vilket gör det enkelt att upptäcka 
bedrägerier, eftersom tekniken avslöjar  
föråldrade eller förfalskade certifikat.

Hur kontrollerar jag certifikatets 
giltighet? 
Skanna koden med en QR-skanner efter 
eget val. QR-skanner kan laddas ner fritt 
från de flesta appstores, beroende på din 
enhet.

■ När du skannar QR-koden tar appen
dig till DNV GLs blockchain, som visar
certifikatstatus och detaljer.

■ Alternativt, kan du vända dig till vår
publika certifikatsdatabas: https://

certificatechecker.dnvgl.com

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, THE NETHERLANDS. TEL:+31 (0) 10 29 . 22600
Assurance.dnvgl.com

Certificate n o.:

105489 -2001-AQ- BBB-RvA 

Initial date:

25  December, 2005

Valid :

21  December, 2011 -25 December, 

201 4 

This is to certify that the management system of

BBB Company
 Surinamestraat 287, 2 585  GJ Den Haag, Netherlands

and the sites as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate

has been found to conform to

 
Quality

 
management system standards :

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

This certificate is valid for the following Scope:

Development and operation of the non-profit, private data network infrastructure for higher and public 

education institutions, research institutes, and public collections, as well as provision of high- 
performance computing facilities in conformance to the Information Infrastructure Development 

Program. Provision of electronic public procurement services.  

Place and date:

Barendrecht, 21 December, 2011

For the issuing office:

DNV GL - Business Assurance 

Zwolseweg 1, Barendrecht, -, 2994 

LB, Netherlands

___________________________________________________________________________

Carine de Majer  

Management Representative 
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