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Indledning
Begreber

Brugeradministration består af to ting:

Brugeradministration.

Adgangsrettigheder.
Nedenfor er defineret en række begreber, som anvendes i den videre tekst:
• Masterbruger. En bruger, som er udpeget til at administrere brugeroprettelse og vedligeholdelse samt
tildeling af rettigheder.
• Bruger. En person, som er oprettet under en deltager og som er autoriseret til at anvende vp.ONLINE™.
• Service. En eller flere transaktioner samlet i en pakke, der ved tildeling til bruger giver adgangsrettighed til
det ønskede forretningsområde i vp.ONLINE™.
En masterbruger har kun adgang til og mulighed for at anvende nedenstående hovedfunktioner til administration af
brugere:
• Opret bruger (tilføj ny bruger).
• Søg bruger (vis brugeradgange, stamdata og rettigheder).
• Vælg 4-øjne princip (kan vælges for visse services fx ST20351 vp.SETTLEMENT funktioner - opdaterende,
ST20354 Overførsler, ST20138 Import rentesats – 4 øjne og/eller ST20158 Skærpet 4 øjne på udbytter).
Via Søg bruger har masterbrugeren mulighed for at anvende nedenstående funktioner:
• Vis (her vises de stamdata, der er registreret på en bruger).
• Rettigheder (her vises og redigeres rettigheder for en bruger).
• Suspendér (her suspenderes en brugers adgang).
• Genåbn (her genåbnes en brugers adgang).
• Luk (her lukkes en brugers adgang).
• Ny PIN-kode (her oprettes ny engangskode til en bruger).

Adgang til funktionalitet

Adgang til funktionaliteten foregår gennem hovedmenuen Brugeradministration, som vist i figur 1:

Figur 1. Adgang til funktionalitet gennem hovedmenu ”Brugeradministration”.

Herunder findes menupunkterne Søg bruger, Opret bruger og Vælg 4-øjne princip, som masterbrugeren kan vælge.

Opret bruger
For at oprette en ny bruger skal masterbrugeren anvende funktionen Opret bruger, som findes under hovedmenuen
Brugeradministration og som er vist i figur 2:
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Figur 2. Skærmbilledet for ”Opret bruger”.

Oprettelse af en bruger består af 4 trin:
• Brugerinformation
• Accept af oprettelse
• Adgangsrettigheder
• Accept af adgangsrettigheder
OBS: Denne proces skal gennemføres i én arbejdsgang.

Brugerinformation

De deltagere, som masterbrugeren kan administrere brugere for, vises i listen under Deltager. For at oprette en
bruger skal du indtaste brugerens data. Alle felter markeret med stjerne (*) er obligatoriske og skal udfyldes. Valg af
standardsprog vil alene blive vist i denne situation og vil være gældende for den nye brugers første login. Bemærk, at
hvis den pågældende bruger allerede er oprettet med 3270-adgang er det muligt at anvende samme bruger ID i
vp.ONLINE™ som er anvendt i 3270.
Den angivne e-mail adresse på den nye bruger vil blive brugerens login navn. Det er derfor vigtigt at denne er
brugerens personlige virksomheds relaterede e-mail adresse.

Accept af oprettelse

Efter tryk på knappen Næste i figur 2 bliver du ført til et acceptbillede, hvor du accepterer oprettelsen af brugeren
som vist i figur 3:
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Figur 3. Skærmbilledet for ”Accept af oprettelse af bruger”.

Her kan de angivne informationer kontrolleres. Ved tryk på Accept føres du til oversigten over adgangsrettigheder
som vist i figur 4. Trykkes der derimod på Cancel returneres der til figur 2, hvor det er muligt at rette de angivne
informationer.

Adgangsrettigheder/services

Accept af brugeroprettelsen er gennemført, og du føres efter tryk på knappen Accept i figur 3 til nedenstående
skærmbillede:

Figur 4. Skærmbilledet for ”brugerrettigheder”, her eksempel på oversigt over rettigheder.
I toppen af skærmbilledet er angivet CD-ident og bruger id for den bruger, som masterbrugeren er ved at oprette. De
services der vises er dem, som brugeren kan få adgang til jf. sin deltagers juridiske aftale med VP, og som er
tilgængelige via vp.ONLINE™.
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Der er default sat flueben i én service: Bruger funktioner (ST00008), da brugeren skal have adgang til denne for at
kunne anvende vp.ONLINE™. De resterende services i figur 4 er dem, som masterbrugeren har ret til at give videre til
sine brugere.
Rettighederne tildeles først brugeren ved tryk på knappen Opdatér.

Accept af adgangsrettigheder/services

Efter tryk på knappen Opdatér i figur 4 vises et acceptbillede som vist i figur 5:

Figur 5. Skærmbilledet for ”Accept af tildelte services”.

På dette acceptbillede er angivet hvilke services der er givet adgang til. Hvis de angivne rettigheder ønskes ændret
trykkes på knappen Cancel hvorved du kommer tilbage til figur 4. Ved tryk på knappen Accept godkendes de angivne
rettigheder. Når du modtager besked ”Brugerens rettigheder er nu blevet ændret”, er brugerens nye rettigheder trådt
i kraft.
Brugeren er nu oprettet i vp.ONLINE. Samtidigt med oprettelsen vil skærmbilledet ”Ny engangskode (OTP) dukke op.
Engangskoden skal sammen med brugeroplysningerne leveres til brugeren efter egne interne forretningsgange.
Engangskoden kan ikke fremsøges senere, så derfor skal den noteres med det samme. Hvis dette ikke bliver gjort, har
du dog mulighed for som Masterbruger at oprette en ny engangskode til brugeren efterfølgende.

Figur 6. Skærmbilledet for ”Ny engangskode (OTP)”.

Søg bruger
For at søge efter en eksisterende bruger skal masterbrugeren anvende funktionen Søg bruger, som findes under
hovedmenuen Brugeradministration.

Søgning

Når dette menupunkt vælges, får du vist nedenstående skærmbillede:

6/12

Brugeradministration i vp.ONLINE™
Vejledning til Masterbruger

Figur 7. Skærmbilledet for funktionen ”Søg bruger”.

Søgning efter brugere kan ske på de deltagere, som er angivet i dropdown-listen i feltet Deltager.
For den valgte deltager kan dropdown under Service tillige åbnes til en liste med services, som den pågældende
masterbruger har tildelt eller har mulighed for at tildele til brugere hos netop denne deltager.
Hvis du vil søge efter én specifik bruger, kan dennes Bruger id og Bruger navn indtastes i de respektive felter. Herefter
trykkes på knappen Søg.

Søgeresultat

Efter tryk på Søg i figur 7 fremkommer søgeresultatet i form af en liste som vist nedenfor:

Figur 8. Skærmbilledet for Søgeresultat fra ”Søg bruger”.

Søgeresultatet er som udgangspunkt sorteret på kolonnen Bruger ID, men ønsker du at sortere på en anden kolonne,
kan du klikke på kolonneoverskriften. Der vil efter klik på en kolonneoverskrift blive vist en markør på kolonnen i form
af en pil. Peger pilen nedad betyder det, at der er blevet sorteret i faldende orden, og peger pilen opad er der sorteret
i stigende orden.
I listen vises brugerens status i kolonnen Brugerstatus samt status på brugerens engangskode i kolonnen PIN status.
Hvis brugerens status er Suspenderet vises årsagen til suspenderingen i kolonnen Blokeringsårsag.
Ved søgning med valgt service vil resultatet alene omfatte brugere, der allerede er tildelt denne service – og service
nummeret vil i den situation fremgå længst til højre i søgelisten.

Muligheder i søgeresultat

I søgeresultatet har du mulighed for at foretage forskellige handlinger på en given bruger. De handlinger, som kan
foretages på en bestemt bruger fremkommer, når du klikker på den respektive række. Du får herefter vist en lille
menu, som vist nedenfor:

Figur 9. Skærmbilledet for ”Mulige handlinger på en given bruger”.

Såfremt de rigtige betingelser er til stede har masterbrugeren følgende muligheder:
• Vis (visning af de stamdata og ændringer, der er registreret på en bruger) med mulighed for at rette
brugernavnet
• Rettigheder (visning og redigering af rettigheder for en bruger).
• Suspendér (suspendering af en brugers adgang).
• Genåbn (genåbning – hvis suspenderet - af en brugers adgang).
• Luk (lukning af en brugers adgang).
• Ny PIN-kode (opret engangskode til en bruger).
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Indholdet af den lille menu kan variere fra bruger til bruger, da du kun får vist de handlinger, som er mulige for den
pågældende bruger.

Vis

Hvis du i figur 9 har valgt Vis i den lille menu, vil du blive ført til skærmbilledet Vis bruger, som vist nedenfor:

Figur 10. Skærmbilledet for ”Vis bruger”.

Her vises de oplysninger om brugeren, som du angav under oprettelsen (se figur 2). Ydermere vises den status, som
brugeren p.t. har (fx Aktiv, Suspenderet, Godkendt etc).
Skærmbilledet viser også historik på brugerændringer, som er gennemført over tid.
Med knappen Ret navn bliver der åbnet for feltet for ændring af brugernavnet, hvor nyt navn kan gemmes med
knappen Gem, indtil det opdaterede navn er gemt OK.

Rettigheder

Hvis du i figur 9 har valgt Rettigheder i den lille menu, vil du blive ført til skærmbilledet Vis brugeradgange, som ser ud
som figur 4.
Efter tryk på knappen Send føres du til et acceptbillede, hvor du bekræfter ændringerne inden de træder i kraft.
Herefter returnerer du til søgeresultatet som vist i figur 9.

Suspendér

Hvis du i figur 9 har valgt Suspendér i den lille menu, vil du blive ført til skærmbilledet Suspendér bruger, som vist
nedenfor:

Figur 11. Skærmbillede for ”Suspendér bruger”.
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Der er kun mulighed for at vælge Suspendér såfremt den valgte brugers status er enten Godkendt eller Aktiv (se Bilag
A). Der skal angives en forklarende årsag til suspenderingen i feltet Årsagstekst.
Efter tryk på knappen Send føres du til et accept billede, hvor du bekræfter suspenderingen inden den gennemføres.
Herefter returnerer du til søgeresultatet som vist i figur 9.

Genåbn

Hvis du i figur 9 har valgt Genåbn i den lille menu, vil du blive ført direkte til accept billedet for genåbning af brugeren,
som vist nedenfor:

Figur 12. Skærmbillede for ”Genåbn bruger”.

Der er kun mulighed for at vælge Genåbn såfremt den valgte brugers status er Suspenderet (se Bilag A).
Efter tryk på knappen Accept returnerer du til søgeresultatet som vist i figur 9.

Luk

Hvis du i figur 9 har valgt Luk i den lille menu, vil du blive ført til skærmbilledet Luk bruger, som vist nedenfor:

Figur 13. Skærmbillede for ”Luk bruger”.

Efter tryk på knappen Send føres du til et accept billede, hvor du bekræfter at lukningen skal gennemføres. Herefter
returnerer du til søgeresultatet som vist i figur 9.
Du bør dog være opmærksom på, at når der trykkes på Accept i accept billedet er det brugerens adgang til
vp.ONLINE™, der lukkes. Dette svarer til, at brugerens adgang slettes og hans adgang kan dermed ikke genåbnes via
funktionen Genåbn.

Ny engangskode

Hvis du i figur 9 har valgt Ny PIN-kode i den lille menu, vil du se et billede med en ny PIN kode. Denne skal ligesom ved
oprettelse af brugeren leveres til brugeren efter egne interne forretningsgange
Der er kun mulighed for at oprette en ny engangskode såfremt den valgte brugers status er Godkendt eller Aktiv.
Den nye engangskode kan f.eks. bruges i forbindelse med at brugeren er kommet til at glemme sit password eller har
mistet adgang til sin anden faktor f.eks. sin telefon.

Vælg 4-øjne princip
4-øjne princip er en proces der kræver, at en transaktion kun kan gennemføres efter at være blevet behandlet af fire
øjne – den ene person inden for området godkender den andens transaktioner og omvendt.
Princippet kan anvendes i forbindelse med afsendelse af opdaterende transaktioner og vælges på serviceniveau.
Den logiske begrundelse for en dobbelt godkendelse af opdaterende funktioner er, at reducere risikoen for fejl samt
højne sikkerheden.
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Tilvælg 4-øjne princip

For at tilvælge 4-øjne princip skal masterbrugeren anvende funktionen Vælg 4-øjne princip, som findes under
hovedmenuen Brugeradministration og som er vist nedenfor:

Figur 14. Eksempel på skærmbillede for ”Vælg 4-øjne princip”.

I dropdown-listen i feltet Deltager findes de CD-identer, som masterbrugeren kan administrere brugere for og den
ønskede CD-ident vælges.
Skal der eksempelvis anvendes 4-øjne princip for servicen ST20351 vp.SETTLEMENT funktioner - opdaterende sættes
et flueben i checkboxen under 4-øjne princip anvendes.
Herefter trykkes på knappen Opdatér og der vil under skærmbilledet blive vist en bekræftelsesmeddelelse:
70: Anvendelse af 4-øjne princip er opdateret
Vær opmærksom på, at både vp.SETTLEMENT funktioner- opdaterende og T2S 4 øjne princip skal være markerede, for
at have effekt.
Brugerne under den valgte CD-ident bliver derefter – inden for max. 24 timer - omfattet af 4-øjne princippet i
overensstemmelse med de vigtige regler og undtagelser

Fravælg 4-øjne princip

For at fravælge 4-øjne princip for en given CD-ident er fremgangsmåden den samme som beskrevet i afsnit 0. Dog vil
der allerede være sat flueben i checkboksen under 4-øjne princip anvendes.
Skal der ikke anvendes 4-øjne princip for servicen ST20351 vp.SETTLEMENT funktioner - opdaterende fjernes fluebenet
og der trykkes på knappen Opdatér.
Under skærmbilledet vil blive vist bekræftelsesmeddelelsen:
70: Anvendelse af 4-øjne princip er opdateret
Brugerne under den valgte CD-ident bliver derefter – inden for max. 24 timer – fritaget fra 4-øjne princippet.

4-øjne princip ikke muligt

Vælges der i figur 14 en CD-ident fra listen, som det ikke er muligt at anvende 4-øjne princip for, vil skærmbilledet se
således ud:

Figur 15. Skærmbilledet ”Vælg 4-øjne princip”, hvis 4-øjne princip ikke er muligt.

Der vil under skærmbilledet stå meddelelsen:
71: Deltageren har ikke mulighed for at anvende 4-øjne princip.
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Aktiveret 4-øjne princip fremgår hos brugerne

Brugere med adgange/services underlagt 4-øjne princip vil kunne se det på en *) i oversigten over adgange (under
menupunkt Generelt – Om vp.ONLINE ™):

Figur 16. Bruger med services underlagt 4-øjne princip.

4-øjne princip – VIGTIGT om regler og undtagelser!

Nedenstående tabel viser, hvordan brugerne kan opdatere i VP ud fra deres tildelte adgange (services) i forhold til
deltagerens 4-øjne-princip. Bemærk særligt at visse brugere kan være undtaget fra et aktiveret 4-øjne princip gennem
deres særlige tildeling af adgange(services):
Område med 4-øjne princip
Adgang
4-øjne status
Konsekvens for brugere i forhold til at kunne
(Service) (check=aktiv)
sende til opdatering i VP:
Opret hovedbogsbevægelse
ST20026 Aktiv
Brugere med ST20026 kan ikke indsende egne
(Emission og indfrielse)
emission- og indfrielsestransaktioner
fra transaktionskø.
ST20026

Import rentesats (Obligations
rentesatser)

Settlement
(opdaterende)
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Inaktiv

Brugere med ST20026 kan indsende egne
emission- og indfrielsestransaktioner

Bemærk:

ST20026 er en skærpelse af muligheden jf.
ST20006 - hovedbogsbevægelser.
Brugere med ST20006 og uden ST20026 kan
dermed indsende egne emission- og
indfrielsestransaktioner uanset aktiveret 4-øjne
princip.
Brugere med ST20138 kan ikke indsende egne
rentesatser fra transaktionskø.

ST20138

Aktiv

ST20138

Inaktiv

Brugere med ST20138 kan indsende egne
rentesatser

Bemærk:

ST20138 er en skærpelse af muligheden jf.
ST20137 - Import rentesats.
Brugere med ST20137 og uden ST20138 kan
dermed indsende egne rentesatser uanset
aktiveret 4-øjne princip.
Brugere kan ikke indsende egne Settlement
transaktioner fra transaktionskø.

ST20351

Aktiv

ST20351

Inaktiv

Brugere kan indsende egne Settlement
transaktioner
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Overførsler (Flyt beholdninger)

CA - udbytte upload (med
vedtaget udbytte)

ST20354

Aktiv

Brugere kan ikke indsende egne anmodninger om
overførsler fra transaktionskø.

ST20354

Inaktiv

Brugere kan indsende egne anmodninger om
overførsler

ST20158

Aktiv

Brugere med ST20158 kan ikke indsende egne
udbytter med vedtaget udbyttesats
fra transaktionskø.

ST20158

Inaktiv

Brugere med ST20158 kan indsende egne
udbytter med vedtaget udbyttesats
ST20158 er en skærpelse af muligheden jf.
ST20159 - CA udbytter.
Brugere med ST20159 og uden ST20158 kan
dermed indsende egne udbytter med vedtaget
udbyttesats uanset aktiveret 4-øjne princip.

Bemærk:
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