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1.

Indledning vedr. T2S depoter

1.1.

Begreber

Der findes 5 typer af depoter, som kan oprettes i T2S.
Deltagerdepoter kan administreres af de kontoførende institutter. Alle øvrige depottyper administreres af VP.
1.2.

Adgang til funktionalitet vedr. T2S depoter

Tilgængelig, hvis brugeren af sin masterbruger har fået tildelt adgang til service ST20550v.
Adgang til forespørgsel på, og opdatering af, T2S-depoter foregår gennem hovedmenuen Depot, som vist i figur 1:

Figur 1. Adgang til funktionalitet gennem hovedmenu ”Depot”.
Vælg Søg/Ændre depot.
1.3.

Adgang via opdateringsrelation

Det er muligt at forespørge på og opdatere andre deltageres T2S depoter, hvis der findes en opdateringsrelation
mellem de kontoførende institutter.
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2.

Søgeadgang vedr. T2S depoter

2.1.

Generelt

Her er det muligt at fremsøge oplysninger om egne depoter, som vist i figur 2:
Derudover er det muligt at forespørge på andre deltageres depoter, hvis man har opdateringsfuldmagt, som nævnt i
afsnit 1.3
•
•
•

Ved fremsøgning af VP-depoter, som ikke er oprettet i T2S, skal der angives både kontoførende institut
og depot.
Ved fremsøgning af depoter, som er oprettet i T2S, kan man nøjes med at angive kontoførende institut.
Ved at klikke ud for det enkelte depot får man vist en funktionsmenu, som viser de muligheder, der kan
vælges for det enkelte depot.

Figur 2. Søgebilledet ”Søg/vis”.
Statuskolonnen kan have følgende værdier:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aktiv:
Depotet er oprettet og aktivt i T2S.
Aktiv (ingen DCA tilknyttet):
Depotet er oprettet og aktivt i T2S, men der er IKKE tilknyttet DCA til dette T2S-depot.
Aktiv (DCA link fejlet):
Depotet er oprettet og aktivt i T2S, men tilknytning af DCA er fejlet i T2S
Lukket:
Depotet er lukket i T2S. Kan genåbnes.
Lukket (Rettighed):
Depotet er lukket i T2S, pga rådighedsretsbegrænsenderettighed.
Inaktiv:
Depotet er oprettet i T2S, men har endnu ikke nået startdatoen.
Inaktiv (Oprettelse i T2S fejlet):
Oprettelse af T2S depot er fejlet i T2S
Inaktiv (ingen DCA tilknyttet):
Depotet er oprettet i T2S, men har endnu ikke nået startdatoen, og der er IKKE tilknyttet DCA til dette
T2S-depot.
Inaktiv (Sendes til T2S):
Oprettelse af T2S depot sendes snarest til T2S.
Page 4 of 18

Administration af T2S depoter i vp.ONLINE

•
•
2.2.

Inaktiv (Afventer svar fra T2S):
Oprettelse af T2S depot er sendt til T2S og vi afventer svar fra T2S
Midlertidigt spærret. T2S overførsel i gang:
T2S depotet er midlertidigt spærret pga. intern overførsel af beholdning til T2S.

Vis depot

Ved at klikke på ’Vis’ ud for det enkelte depot i søgebilledet, får man vist detaljer om det enkelte depot, som vist i
figur 3:
Her kan man se oplysninger om depotets status, diverse datoer, DCA-konti m.v.
Der vises kun de afsnit der er indhold til. Hvis der fx ikke er restriktioner på et depot, bliver afsnittet ikke vist.

Figur 3. Billedet ”Vis depot”.
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3.

Opret T2S depot

Et depot skal være oprettet i VP-systemet, før det kan oprettes i T2S.
3.1.

Fremfinding af depot

Depotet vises ved at indtaste relevante søgekriterier billedet vist i figur 4. Benyt eventuelt den felthjælp, der er
indbygget i systemet.
Klik på ’Opret T2S depot’ i funktionsmenuen.

Figur 4. Søg/vis depot.
3.2.

Oprettelse i T2S

Ved at klikke på ’Opret T2S depot’ får man billedet vist i figur 5:
Her udfyldes relevante felter, hvorefter depotet oprettes i T2S. Benyt eventuelt den felthjælp, der er indbygget i
systemet.

Figur 5. Opret T2S depot.
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4.

Ændring af T2S depot

4.1.

Rediger T2S depot

Hvis man skal ændre oplysninger i et T2S depot, sker det ved hjælp af ’Rediger T2S depot’ i funktionsmenuen på en af
de forekomster som kan findes i figur 2.
Herved vises de eksisterende data som kan redigeres, som vist i figur 6, Benyt eventuelt den felthjælp, der er
indbygget i systemet.
Det er kun VP, der kan ændre i feltet T2S depotejer, så hvis dette skal ændres kontaktes CSD services.

Figur 6. Rediger T2S depot.
4.2.

Marker depotejer som professionel eller privat

I den endelige T2S-løsning, er der ikke behov for viden omkring hvorvidt depotejer er privat eller professionel. Derfor
er funktionen til dette fjernet.
4.3.

Tilknyt DCA konto

DCA konto til et T2S depot, kan kun tilknyttes eller ændres af VP.
Kontakt CSD services.
4.4.

Earmarking af et T2S depot

Det er muligt at øremærke T2S-depoter, således at hele beholdningen i T2S-depotet vil være Earmarked til
belåning/autocollateral i T2S.
Hvis et T2S depot skal Earmarkes, sker det ved hjælp af ’Earmarking’ i funktionsmenuen på en af de forekomster som
kan findes i figur 2.
Herefter vises billede med de data, der skal angives ifm. Earmarking af et T2S-depot. Se figur 6A, benyt eventuelt den
felthjælp, der er indbygget i systemet.
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Figur 6A. Earmark et T2S depot.
4.5.

Ophæv Earmarking på et T2S depot

Hvis et T2S depot, der er Earmarket, skal have ophævet denne Earmarking, sker det ved hjælp af ’Ophæv Earmarking’ i
funktionsmenuen på en af de forekomster, som kan findes i figur 2.
Det er vel at mærke kun forekomster, hvor der allerede er registreret Earmarking, som har funktionen ’Ophæv
Earmarking’ tilgængelig i funktionsmenuen, dette kan ses i figur 6B.

Figur 6B. Ophæv Earmarking på et T2S depot.
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5.

Lukning af T2S depot

Hvis et T2S depot skal lukkes, sker det ved at trykke ’Luk T2S depot’ i funktionsmenuen på en af de forekomster, som
kan findes i figur 2.
Depotet kan lukkes i T2S, hvis det har status ’aktiv’ eller ’inaktiv’. I forbindelse med lukningen udføres der en del
kontrol på om lukning må foretages, bla. at der ikke er beholdninger, uafviklede handler på depotet eller at T2Sdepotet anvendes som T2S-preferred-securities-account.
Lukning af et depot i T2S betyder ikke, at depotet samtidig lukkes i VP systemet. Lukningen af T2S depotet registreres
som en restriktion i T2S (CLAC), hvilket betyder at det kan genoprettes i T2S, så længe depotet er aktivt i VP systemet.
Se figur 7.
Hvis depotet også lukkes i VP, vil det blive endeligt slettet i T2S i forbindelse med at det slettes fra VP systemet i en af
de halvårlige slettekørsler.
Et T2S-depot kan også blive lukket af VP.
Hvis VP-depotet påføres en rådighedsret, vil dette automatisk medføre, at VP lukker T2S-depotet med en restriction
(RHBG).
Når rådighedsretten ophæves på VP-depotet, medfører dette ikke automatisk, at T2S-depotet genoprettes. Dette skal
KI selv sikre, via ”Genopretning af T2S-depotet” (se afsnit 6).

Figur 7. Vis T2S depot efter lukning med en CLAC.

Page 9 of 18

Administration af T2S depoter i vp.ONLINE

Figur 7A. Vis T2S depot efter lukning med en RHBG.
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6.

Genoprettelse af T2S depot

Hvis et T2S depot skal genoprettes, sker det ved at trykke ’Genopret T2S depot’ i funktionsmenuen på en af de
forekomster som kan findes i figur 2.
Herved fremkommer følgende billede, hvor ny startdato skal indtastes.

Figur 8. Genopret T2S depot.
Et depot kan genoprettes i T2S så længe det har status ’lukket’, og så længe depotet stadig er aktivt i VP systemet.
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7.

Historik på T2S depoter

Når der sker ændringer på et VP/T2S-depot, gemmes hvilke ændringer der er lavet og hvornår disse er sket.
For at få besked om disse ændringer kan der abonneres på en E-mail-service, således at der sendes E-mail til en ønsket
mailadresse.
Kontakt CSD-services for at få oprettet abonnement til disse E-mails.
Ændringer til et VP/T2S-depot kan fremsøges i vpONLINE og efterfølgende evt. printes til eget fysisk arkiv.
Adgang til fremsøgning af ændringer sker via hovedmenuen Depot og herefter menupunktet T2S depot historik, som
vist i figur 9.

Figur 9. Adgang til funktionalitet gennem hovedmenu ”Depot”.
Vælg T2S depot historik.
Herved fremkommer følgende billede, se figur 10, hvor der kan opsættes søgekriterier for hvilken type ændring, der
ønskes vist.
7.1.

Opsæt søgekriterier vedr. T2S depot historik

Figur 10. Opsæt søgekriterier for visning af T2S depot historik.
Der kan søges på følgende felter:
•

•

Kontoførende institut:
Dette felt skal som minimum udfyldes, når der skal fremsøges historik. Der skal angives en kendt cd-ident på
et Kontoførende Institut.
Depot:
Her angives hvilket VP-depot man ønsker historik for.
For at snævre søgeresultat ind, anbefales det, at også dette felt udfyldes, men det er ikke et krav.
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•
•
•

Hændelsesfradato:
Her angives en dato for, hvornår historik ønskes vist fra (og med denne dato).
Hændelsestildato:
Her angives en dato for, hvornår historik ønskes vist til (og med denne dato).
Hændelsestype:
Her vælges hvilken type hændelse der ønskes vist historik på. Der kan vælges iblandt følgende hændelser:
o T2S depot
o T2S depot-restriction(herunder Lukning -CLAC og RHBG- samt Earmarking)
o DCA tilknytning

Se efterfølgende afsnit 7.3 – 7.6 for beskrivelse af disse hændelser.
7.2.

Resultatliste vedr. T2S depot historik

Hvis der ikke opsættes nogle søgekriterier i feltet ’Hændelsestype’, og der klikkes på ’Søg’ vises en Resultatliste, som
er opbygget af et antal standard kolonner, se figur 11

Figur 11. Udfyldt søgekriterie til T2S depot historik og tilhørende Resultatliste
Opbygningen af Resultatlisten varierer afhængig af, hvilke hændelsestyper, der er valgt i opsætningen af søgekriteriet,
dette er beskrevet nedenstående under de respektive afsnit.
Figur 11 viser en Resultatliste, hvor der i søgekriteriet kun er angivet KI og VP-depot, der er altså IKKE valgt en specifik
hændelsestype. Listen vises med nyeste hændelse øverst.
Følgende kolonner indgår i resultatlisten:
•
•
•

Depot:
I denne kolonne listes VP-depot/depoter, hvortil der er en eller flere hændelser.
Hændelsestidspunkt:
I denne kolonne står, hvornår hændelse er indtruffet.
Hændelse:
I denne kolonne står, hvilken type hændelse, der er udført. Følgende hændelser findes:
o Oprettet
o Ændret
o Slettet
Disse hændelser kan ske på alle de ’Hændelsestyper’, der er defineret (se nedenstående).
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•

•
•
•

•

•

•

Hændelsestype:
Der er følgende typer hændelser der kan være udført på et VP-depot:
o T2S depot
Når et VP-depot bliver markeret til at skulle være et T2S-depot, dannes en hændelsestype ’T2S
depot’.
Hvis der sker ændringer til dette T2S depot (fx skift af kontoejeren), så dannes der også en
hændelsestype ’T2S depot’.
o T2S depot-restriction
CLAC:
Når et T2S-depot lukkes i vp.ONLINE, sendes en Restriction til T2S, som angiver at T2S-depotet er
inaktivt og ikke kan anvendes.
Dette ses som en ”CLAC” under hændelsestype ’T2S depot-restriction’.
RHBG:
Når der lægges rettigheder på et VP-depot, sendes en Restriction til T2S, som angiver at T2S-depotet
er inaktivt og ikke må anvendes.
Dette ses som en ”RHBG” under hændelsestype ’T2S depot-restriction’.
Earmarking:
Det er muligt at øremærke T2S-depoter, således at hele beholdningen i T2S-depotet vil være
earmarked til belåning/autocollateral i T2S.
Der er 3 typer af earmarking, som alle vil kunne ses under hændelsestype ’T2S depot-restriction’:
EDKK:
Earmarking til brug for belåning i DKK.
EEUR:
Earmarking til brug for belåning i EUR.
EXXX:
Earmarking til brug for belåning uanset valuta
For uddybning af ovenstående restriktioner, se venligst VP’s vejledninger.
o DCA Tilknytning
Når et VP-depot får tilknyttet en DCA (Dedicated Cash Account), dannes en hændelsestype ’DCA
Tilknytning’.
Tilsvarende dannes denne hændelsestype, hvis DCA’en ikke længere må anvendes af dette T2Sdepot.
Anmelder:
I denne kolonne står hvilken bruger (cd-ident), der har foranstaltet denne hændelse.
Bruger-id:
I denne kolonne står hvilken bruger (user), der har foranstaltet denne hændelse.
Fradato:
I denne kolonne står dato for, hvornår en hændelse er gyldig fra.
Fx ved hændelsen ’Opret’/’T2S depot’. Her vil stå dato fra hvornår T2S-depotet er gyldigt fra. Denne ’Fradato’
kan godt være forskellig fra ’Hændelsestidspunkt’, da det er muligt at lave oprettelse af T2S-depoter ud i
fremtiden.
Tildato:
I denne kolonne står dato for, hvornår en hændelse er gyldig til.
Fx ved hændelsen ’Ændret’/’T2S Depot Restriction’. Her vil fx stå en dato for hvornår en Restriction er gyldigt
til.
Det er ikke alle hændelsestyper, hvortil der vil stå noget i denne kolonne.
Afsenderreference:
I denne kolonne står anmelders reference til den transaktion, der senest har opdateret T2S-depotet. Det er
ikke alle hændelser der har registreret denne oplysning.
Dette er teknisk information, der udelukkende vises for at have sporbarhed og lette evt. fejlsøgning på
hændelsen.
Det er ikke alle hændelser, hvortil der vil stå noget i denne kolonne.
T2S reference:
I denne kolonne står en entydig identifikation af den meddelelse VP har sendt til T2S.
Page 14 of 18

Administration af T2S depoter i vp.ONLINE
Dette er teknisk information, der udelukkende vises for at have sporbarhed og lette evt. fejlsøgning på
hændelsen.
7.3.

Søg efter ændringer vedr. ’T2S depot’

Hvis der i feltet ’Hændelsestype’, er valgt ’T2S depot’ og der klikkes på ’Søg’ vises en specifik Resultatliste for
hændelsestypen ’T2S depot’, se figur 12.

Figur 12. T2S depot historik vedr. ’T2S-depot’
Blandt andet indgår følgende kolonner i resultatlisten:
•
•
•

•

T2S depotejer:
I denne kolonne står, hvis andet ejerskab (end KI’en) af T2S-depotet er blevet givet.
Hold/Release:
I denne kolonne står angivet om T2S-depotet er i status Hold eller Release.
Flytkode:
I denne kolonne står angivet hvilket princip der for T2S-depotet, skal anvendes omkring flytning af
beholdning til T2S. Der findes følgende værdier:
o Ingen automatisk flytning
o Automatisk flytning Netto princip
o Automatisk flytning Brutto princip
Bickode:
I denne kolonne står angivet, hvilken BIC kode T2S-depotet er registreret under i T2S.

For de øvrige kolonner, som ikke er beskrevet her, se under afsnit 7.2.
7.4.

Søg efter ændringer vedr. ’T2S depot-restriktion’

Hvis der i feltet ’Hændelsestype’, er valgt ’T2S depot-restriktion’ og der klikkes på ’Søg’ vises en specifik Resultatliste
for hændelsestypen ’T2S depot-restriction’, se se figur 13.
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Figur 13. T2S depot historik vedr. ’T2S-depot-restriktion’
Blandet andet indgår følgende kolonner i resultatlisten:
•
•
•

Gældende fra:
I denne kolonne står angivet, fra hvilket tidspunkt en given Restriktion er gældende.
Gældende til:
I denne kolonne står angivet, til hvilket tidspunkt en given Restriktion er gældende.
Restriktion:
I denne kolonne står angivet, hvilken type af Restriktioner der er lagt på T2S-depotet.
Der anvendes pt. følgende restriktioner;
CLAC og RHBG samt EDKK, EEUR, EXXX, som benyttes ifm. Earmarking. Se afsnit 7.2 for beskrivelse af disse.

For de øvrige kolonner, som ikke er beskrevet her, se under afsnit 7.2.
7.5.

Søg efter ændringer vedr. ’Privat/Professionel markering’

Som det er beskrevet i afsnit 4.2 ’Marker depoter som professional eller privat’, så udgår denne funktion i 2018
løsningen, hvorfor den også udgår af historik afsnittet.
7.6.

Søg efter ændringer vedr. ’DCA tilknytning’

Hvis der i feltet ’Hændelsestype’, er valgt ’DCA tilknytning’ og der klikkes på ’Søg’ vises en specifik Resultatliste for
hændelsestypen ’DCA tilknytning’, se figur 15.
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Figur 15. T2S depot historik vedr. ’DCA tilknytning’
Blandt andet indgår følgende kolonner i resultatlisten:
DCA Konto:
I denne kolonne står angivet, hvilken DCA der er linket til T2S-depotet, på det specifikke tidspunkt.
•
•
•
•

Valuta:
I denne kolonne står angivet, hvilken valuta det tilknyttede DCA-link er i.
Default:
I denne kolonne står angivet, om det tilknyttede DCA-link er angivet som Default for T2S-depotet.
Afvikling:
I denne kolonne står angivet, om det tilknyttede DCA-link må anvendes til Afvikling på T2S-depotet.
Sikkerhedsstillelse:
I denne kolonne står angivet, om det tilknyttede DCA-link må anvendes til Sikkerhedsstillelse på T2S-depotet.

For de øvrige kolonner, som ikke er beskrevet her, se under afsnit 7.2.
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8.

Bestilling af likviditetsinfo

Til et T2S depot er linket en DCA konto. Hvis der på T2S depotet afvikles handler med penge, sker trækket via DCA
kontoen.
VP har mulighed for, at danne likviditetsinfo’er til pengekontofører for T2S afregning:
•
•

TI206641 ’Forventet bogføringsgrundlag vedr. T2S afvikling’
TI206611 ’Bogføringsgrundlag vedr. T2S afvikling’

Likviditetsinfo’erne bruges til at styre likviditeten for indirekte clearing deltagere i forhold til afvikling i T2S, dvs. styre
kundernes brug af en DCA i T2S.
For at modtage disse likviditetsinfo’er skal Pengekontofører (PK), specifikt indsende bestilling på dette, med angivelse
af hvilken cd-ident likviditetsinfo’erne skal sendes til. Derudover kan også angives om der er nogle cd-identer PK ikke
ønsker at modtage infoer på.
Pengekontofører udfylder en bestilling, som findes på VP’s hjemmeside, formularen sendes til CSD@vp.dk.
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