HANDLEIDING CHECKSUMS GENEREREN
INTRODUCTIE
Bij digitale documenten bestaat het risico van manipulatie, wijziging en verwijdering. Zonder
voorzorgen kan digitale informatie verloren gaan of worden gewijzigd. Vandaar dat het
noodzakelijk is dat de zorgdrager bij de overdracht van digitale documenten, digital born of
niet digital born, een checksum-bestand aanlevert.
Voor het genereren van een checksum-bestand kan het programma MultiHasher 1 worden
gebruikt. De tool is onder een persoonlijke freeware licentie2 beschikbaar, waarbij gebruik
binnen een organisatie niet wordt uitgesloten.
Hieronder word stap voor stap uitgezegd hoe een checksum-bestand gegenereerd kan
worden met behulp van het programma MultiHasher.

STAPPENPLAN
STAP 1: DOWNLOAD MULTIHASHER
1. Ga naar http://www.abelhadigital.com/multihasher/;
2. Selecteer op de webpagina ‘Download MultiHasher’;

3. Selecteer op de volgende webpagina 'No Installer';

4. Na enkele seconden is MultiHasher gedownload. Ga dan naar de map ‘Downloads’
via de Windows verkenner;

Het RHCe draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van externe programma’s. Het
RHCe adviseert om altijd de veiligheid van externe programma’s te controleren voordat deze
programma’s in gebruik worden genomen.
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5. Selecteer ‘MultiHasher_2.8.2_win’ met de rechtermuisknop. Selecteer hierna
'openen met' en selecteer 'Windows Verkenner';

6. Selecteer met de rechter muisknop een lege locatie in het nieuwe venster. Selecteer
hierna ‘alles uitpakken’;

7. Selecteer een map waar je de bestanden van MultiHasher wilt plaatsen. Bijv.
Documenten/Tools/MultiHasher. Selecteer hierna 'uitpakken';

8. Stap 1 is afgerond, ga verder met Stap 2.
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STAP 2: CHECKSUMS GENEREREN
1. Navigeer naar de map waar je de bestanden van MultiHasher hebt geplaatst;
2. Selecteer de toepassing 'MultiHasher.exe';

3. MultiHasher start nu op en je krijgt het beginscherm te zien;
4. Klik in het beginscherm de knop ‘Map Selecteren’;

5. Selecteer onder in het nieuwe venster het vakje ‘Inclusief submappen’;
6. Navigeer naar de map van de batch die wordt overgedragen naar het RHCe.
Bijvoorbeeld:
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7. Zorg nu dat linksboven ‘SHA-1’ staat geselecteerd en geen andere algoritmen;

8. Selecteer rechts onder ‘Berekenen’;

9. Wacht totdat de berekening klaar is;
10. Selecteer links boven ‘Bestand’ en daarna ‘Lijst opslaan’;

11. Selecteer Opslaan als: ‘SHA1SUM’;
12. Sla het checksum-bestand op met de volgende bestandsnaam:
NaamGemeente_Checksum_NaamBatch.sha1;
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13. Ga naar het checksum-bestand. Open deze met de rechtermuisknol met ‘kladblok’ of
‘Notepad’;

14. Selecteer de eerste drie regels van het checksum-bestand. Dit zijn overbodige
gegevens die automatisch door MultiHasher zijn gegenereerd.

Let op: Als jouw checksum-bestand er niet vergelijkbaar met het bovenstaande
bestand uit ziet, ga dan na of je alle voorgaande stappen goed hebt doorlopen;
15. Verkort de paths. Dit kan handmatig gedaan worden in ‘Kladblok’ of ‘Notepad’;
16. Selecteer van de eerste checksum de tekst van ná '*' tot aan het mapje 'RHCe'.
Controleer of de geselecteerde tekst begint na ' * ' en ophoudt vóór 'RHCe'.
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17. Selecteer in ‘Kladblok’rechtsboven 'Bewerken' en hierna 'Vervangen';

18. Selecteer in het volgende venster 'alles vervangen';

19. De indeling van het checksum-bestand ziet er nu als volgt uit;

20. Stap 2 is afgerond, ga verder met Stap 3.

STAP 3: HET CHECKSUMBESTAND OPSTUREN
1. Per batch wordt via de mail een checksum-bestand aangeleverd aan het RHCe. Het
checksum-bestand dient met de volgende bestandsnaam te worden aangeleverd:
NaamGemeente_Checksum_NaamBatch.sha1, bijvoorbeeld:
'Eindhoven_Checksum_Batch1.sha1'. Controleer of jouw checksum-bestand de
juiste naamgeving heeft;
2. Stuur het checksum bestand op naar relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl;
3. Alle stappen zijn hiermee afgerond.
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