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1. Formål og arbejdsgang med Transaktioner og Services
Formålet med denne vejledning er at give en beskrivelse af, hvordan man systemmæssigt får oprettet Transaktioner
og Services via vpONLINE.
Vejledningen er disponeret således at afsnit 1 omhandler arbejdsprocessen og overvejelser, der bør udføres inden
oprettelsen i vpONLINE, mens resten af vejledningen beskriver, hvorledes man i vpONLINE får oprettet disse
transaktioner og services.

1.1.

Arbejdsgang og overvejelser INDEN oprettelse

Inden der oprettes nye transaktioner og services, er der nogle overvejelser der bør gøres.

1.1.1. Forretningsfunktioner i VP
Når der skal oprettes nye services, bør man overveje HVILKE forretningsfunktioner. Der skal have adgang til disse
services.
Der er pt. nedenstående forretningsfunktioner defineret i VP’s system, og MAN BØR SÅ VIDT MULIGT IKKE OPRETTE
nye funktioner, men har man en specielt behov, må man naturligvis gøre dette.
Oprettelse af nye forretningsfunktioner sker via D043 på PF-cics’en.
1 Forretningsadministration
2 Systemadministration
3 Clearingbank funktioner
4 Datacenter funktioner
5 Udsteder funktioner
6 Aftalehaver funktioner
18 Interne funktioner
21 Fondshandler funktioner
22 Kontoførende institut funktioner
23 Pengekontofører funktioner
24 Storkunde funktioner
25 Betalingsstiller funktioner
26 Likviditetsstiller funktioner
27 Aktiebogsfører funktioner
28 Web System Administration
29 Web Masteruser funktioner
30 KF Fællesfunktioner
31 Web User funktioner
37 Fondsdata ansvarlig
38 VP Financial Funktioner
40 Aktiebog service udbyder funktioner
41 Insider service udbyder funktioner
42 Link Up CSD funktioner
43 Link Up kundefunktioner
44 Link Up ansvarlig
45 Custody funktioner (CUF)
46 Custody-kunde funktioner (CKF)
47 Cross CSD funktioner
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1.1.2. Gruppering af Forretningsfunktioner og Tilslutningstyper
Når en service er defineret med en/flere forretningsfunktioner, bevirker dette, at der er nogle kundeTYPER
(tilslutningsfunktioner), der går adgang til servicen.
Hvilke kundeTYPER, afhænger at, hvordan grupperingen mellem Forretningsfunktioner og Tilslutningstyper er
defineret.

Figur 1 Gruppering af Forretningsfunktioner og kundeTYPER

Denne gruppering foretages i D046 på PF-cics’en.

1.1.3. Tilslutningstyper i VP
Der er pt. Nedenstående tilslutningstyper defineret i VP’s system, og MAN BØR SÅ VIDT MULIGT IKKE OPRETTE nye
kundetyper, men har man en specielt behov, må man naturligvis gøre dette.
Oprettelse af nye tilslutningstyper sker via D043 på PF-cics’en og efterfølgende skal man huske af knytte den/de nye
Tilslutningstuper til en/flere forretningsfunktioner (D046).
1 System ejer
2 System ejers Datacenter
3 Nationalbank - Centralbank
4 Udsteder
5 Datacenter
6 Aftalehaver
12 Fondshandler
13 Kontoførende Institut
14 Storkunde
15 Pengekontofører
16 Aktieselskab
17 Aktiebogsfører
18 Konverterings Institut
19 Betalingsstiller
20 Euroclear - CSD
21 Likviditetsstiller
22 Web aftalehaver
23 OMX - Exchange
24 Fondsdata ansvarlig
25 LINK ansvarlig
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26 VP Financial bruger
27 Aktiebog service udbyder
28 Insider service udbyder
29 Link Up CSD – CSD
30 Link Up kunde – Kunde på udenlandske papirer
31 Centralmodpart
32 Custody
33 Custody-kunde
34 Cross CSD - CSD

1.1.4. Hvad er en transaktion ?
Transaktioner er 2 ting:
• Input transaktioner
• Infoer transaktioner
Transaktioner kan laves i flere versioner. Hvis der fx er ændringer til en (Info)transaktion, som først skal gælde fra om
6 måneder, skal der ligge 2 aktive versioner af transaktionerne, den gældende og den fremtidige. En transaktion der
skifter version, skal kunne skifte version, også på menu’erne.
Input transaktioner grupperes i ST- services for input transaktioner og abonnement til en transaktion gives via denne
service.
Input transaktioner skal laves meget generiske, man må ikke hardkode konditioner om ’tilladelse til at benytte
transaktioner’, det skal se ved abonnement.
Det skal være muligt at tilføje nye forretningsfunktioner til en service uden at koden skal rettes
Transaktioner grupperes i ST- services, og der gives abonnement via den/de tilhørende service.
Info transaktioner grupperes i SI –services for output transaktioner og abonnement til infoen gives via denne service.
Transaktioner og infoer kan grupperes i services af typen SB- services , det betyder, at når der dannes den info der er i
servicen dannes der automatisk den transaktion der er i servicen – det betyder at infoen skal indeholde alle de felter,
der skal bruges for at danne transaktionen
Overvejelser man børe gøre sig, inden man laver nye transaktioner:
• Hvad skal transaktionen lave ?
• Hvilken forretningsfunktion i VP skal kunne foretage denne transaktion – eller er det en ny ?
• Hvilke ST- service vil transaktionen passe ind i – eller skal det være en ny ?
• NB NB: så vidt mulig skal aftalehaver ikke tildeles transaktioner !!!

1.1.5. Hvad er en service ?
En service er en samling af transaktioner der hænger sammen logisk – f.eks. Handelstransaktioner
En service skal opdeles sådan, at opdaterende transaktioner og spørgende transaktioner skal være i hver sin service.
Det skal være muligt at lukke for en kunde, så denne kun kan se sine data i forbindelse med konkurs.
En service tildeles en forretningsfunktion og en forretningsfunktion tildeles en kundeTYPE/tilslutningstype.
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Figur 2 Sammenhæng mellem Forretningsfunktion, transer og services

1.1.6. Hvad er et abonnement ?
Når transaktioner er grupperet i Services (ST eller SI) skal der gives abonnement til disse. Først når der er givet
abonnement kan vores kunder anvende den funktionalitet, der er grupperet i servicen, det kan fx være en gruppering
af Infoer eller anden VP funktionalitet. Sådanne abonnementer kaldes også service-abonnement.
Et abonnement gives ud fra hvilke forretningsfunktioner service er oprettet. Kunder med kundeTYPER defineret til
dette forretningsområde, kan få tildelt et service-abonnement. Et abonnement kan være frivilligt eller pligtigt. Hvis et
et service-abonnement er pligtigt SKAL kunder –henhørende under forretningområdet- have disse abonnementer.

1.1.7. Reserver numre i (Notes) Værktøjsmodellen
Når man -efter ovenstående overvejelser er gennmført- skal oprette nye transaktioner og service, skal der reserveres
numre i Værktøjsmodellen på de programmer, transaktionskoder, transkationer samt services inden oprettelsen
gennemføres i vpONLINE.
Det er MEGET vigtigt at dette husket dette !!!!

2. Søg Services og Transaktioner
I menulinjen vælges under ’Teknik’ punktet ’Søg Services og Transaktioner’, som vist i Figur 3.

Figur 3 – Menu Søg services og transaktioner

Herefter vises søgebilledet til services og transaktioner.
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2.1.

Søgebilledet til Services og Transaktioner

Hvis man vil søge på services, transaktioner eller programmer, ser billedet hertil ud som vist i Figur 4.
I dette billede er det muligt at søge indenfor tre hovedgrupper, som er markeret med bokse i Figur 4.

Figur 4 - Skærmbillede til Søg af Services og Transaktioner

2.1.1. Søg på Services
Der kan søges på følgende felter:
• ’Navn og version’:
Her kan søges specifik på en service ID, fx ST20500.
Der kan også søges med wildcard (*) både før, efter og midt i feltet, hvilket giver et bredere søgekriterium.
Der fås en ’Resultatliste’, hvor den service, der er søgt på bliver vist, sammen med alle de transaktioner, der er
tilknyttet denne service.
Endvidere vises en række data, som knytter sig til transaktionerne, fx tilhørende loadmodul og transaktionskode.
• ’Beskrivelse’:
Her kan søges på den, eller dele af den, beskrivelse (navn), som servicen er oprettet med.
Der kan søges med wildcard (*) både før, efter og midt i feltet, hvilket giver et bredere søgekriterium.
Der fås en ’Resultatliste’, hvor den/de services, der opfylder det anførte, bliver vist sammen med alle de
transaktioner, der er tilknyttet denne service.
Endvidere vises en række data, som knytter sig til transaktionerne, fx tilhørende loadmodul og transaktionskode.
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Figur 5 - Søgning med wildcard (’)

2.1.2. Søg på program
Der kan søges på følgende felter:
•

’Transkode’:
Her kan søges på en transaktionskode, fx D347.
Der kan søges med wildcard (*) både før, efter og midt i feltet, hvilket giver et bredere søgekriterium.
Der fås en ’Resultatliste’, hvor der vises den/de transaktioner, der har en transaktionskode tilknyttet, som
opfylder det anførte søgekriterium.
Sammen med transaktionen bliver den/de services, som transaktionen indgår i, vist.
Endvidere vises en række data, som knytter sig til transaktionerne, fx tilhørende loadmodul og
transaktionskode.

Figur 6 - Søgning med wildcard (*)

•

’Loadmodul’:
Her kan der søges på et specifik loadmodul eller dele heraf.
Der kan søges med wildcard (*) både før, efter og midt i feltet, hvilket giver et bredere søgekriterium.
Der fås en ’Resultatliste’, hvor der vises den/de transaktioner, der er defineret ved det loadmodul, som er
anført i søgekriterium.
Sammen med transaktionen bliver den/de services, som transaktionen indgår i, vist.
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Endvidere vises en række data, som knytter sig til Transaktionerne, fx tilhørende loadmodul og
transaktionskode.
•

’Beskrivelse’
Se ovenstående forklaring under ’Søg i boksen Service’. Fremgangsmåde er den samme blot er det en
beskrivelse til et program, der søges på.

2.1.3. Søg Transaktion
Der kan søges på følgende felter:
•

’Navn ’:
Her kan søges specifik på et transaktionsID, fx TI20174(1), hvor tallet i () er den version transaktionen har.
Der kan også søges med wildcard (*) både før, efter og midt i feltet, hvilket giver et bredere søgekriterium.
Der fås en ’Resultatliste’, hvor den service, der er søgt på bliver vist, sammen med alle de transaktioner, der
er tilknyttet denne service.
Endvidere vises en række data, som knytter sig til transaktionerne, fx tilhørende loadmodul og
transaktionskode.

Figur 7 - Søgning på én specifik transaktionsID

•

’Beskrivelse’:
Se ovenstående forklaring under ’Søg i boksen Service’, fremgangsmåde er den samme blot er det en
beskrivelse til et program, der søges på.
’Ændringsdato fra og til’:
Her kan der søges på en specifik dato eller et dato interval for, hvornår en transaktion er oprettet/ændret.
Der fås en ’Resultatliste’, der vises den/de transaktioner, der er oprettet/ændret i den periode, der er anført i
søgekriterium.
Sammen med transaktionen bliver, den/de services transaktionen indgår i, vist.
Endvidere vises en række data, som knytter sig til transaktionerne, fx tilhørende loadmodul og
transaktionskode.

2.2.

Resultatlisten fra en søgning

Når der søges på services, transaktioner eller programmer er resultatlisten altid opbygget som vist i Figur 8.
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Figur 8 - Resultatliste efter søg på Service ST20150

2.3.

Print af Resultatlisten fra en søgning

I øverste højre hjørne er der mulighed for at få resultatlisten i printervenlig PDF-udgave.

Figur 9 – Resultatliste kan printes som PDF-print

Vælges ’Vis som printervenlig udgave giver PDF’ bliver der genereret et dokument som vist i Figur 10.

Figur 10 - Printervenlig udgave af Resultatliste

2.4.

Aktionsmenu på én linje i resultatlisten

Venstreklikkes på en linje, fremkommer et billede, herefter kaldet ’Aktionsmenu’, med de muligheder, der er for
handlinger. Dette er vist i Figur 11.
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Figur 11 - Aktionsmenu på Service/Transaktion

Vælges ’Rediger transaktion’ ledes man til skrærmbilledet ’Vedligehold transaktioner’ og vælger man ’Rediger service’
ledes man til skrærmbilledet ’Vedligehold service’. Disse 2 områder er beskrevet under henholdsvis punkt 3
’Opret/ændr Transaktion’ og 4 ’Opret/ændr Service’.
Aktionsmenuen kan variere. Hvis den pågældende bruger ikke har opdateringsrettigheder, vil der kun stå ’Vis
transaktioner’ og ’Vis services’ i aktionsmenuen, men man ledes til samme skærmbilleder, blot uden
opdateringsrettigheder.

3. Opret/Ændr transaktion
I menulinjen vælges under ’Teknik’ punktet ’Vedligehold Transaktion’, som vist i Figur 12.

Figur 12 - Menu til vedligehold transaktioner

Derefter er det muligt at indtaste de data, der kendetegner en transaktion, som vist i Figur 13.

12/36

Transaktioner, Services og Automatisk Idriftsættelse
Brugervejledning til intern anvendelse i VP

Figur 13 - Skærmbillede til opret og vedligehold af transaktioner

3.1.

Data til opret ny/ændre transaktion:

Når der skal oprettes eller ændres i en transaktion, er der følgende felter, der skal indtastes oplysninger om:
• Transaktion
Her skrives navnet på transaktionen. Denne navngivning bør overholde de regler, der er for dette (beskrevet i
Notes Værktøjsmodellen).
Tilsvarende skal der angives en beskrivende tekst til transaktionen.
Systemet laver automatisk et prefix til den angivne beskrivelse således, at der sættes en fast tekst foran:
o TC foran skrives teksten: Opret
o TR foran skrives teksten: Vis
o TU foran skrives teksten: Vedligehold
o TD foran skrives teksten: Slet
Dette for at få en ensartet beskrivelse af transaktionstyperne.
Hvis det er en TI (Info-transaktion), der oprettes, sætter systemet ikke noget prefix på.
• Kommando
Er det en opret-situation vil en transaktionsnavngivning og kommando automatisk blive knyttet sammen efter
følgende regler:
o TC giver kommandoen = CREATE
o TR giver kommandoen = DISPLAY
o TU giver kommandoen = UPDATE
o TD giver kommandoen = DELETE
Det er altså ikke nødvendigt at angive noget i dette felt.
Er det er en INFO-transaktion, der er under oprettelse/ændring, er dette felt irrelevant, hvorfor det blot
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efterlades blankt.
• Opret kommando
Hvis det er en oprettelse, kan man automatisk få oprettet 1-4 transaktioner. Dette fås ved at sætte flueben ud for
en eller flere af transaktionerne; Opret, Læs, Opdater eller Slet.
Er man fx ved at lave en TC-trans, og der til denne funktionalitet også skal være Læs, Opdater og Slet, sættes blot
flueben ud for disse, hvorved der bliver oprettet TR-, TU- og TD-transer ved klik på ’Opret’ knappen.
Er det er en INFO-transaktion, der er under oprettelse/ændring, er disse felter irrelevante, hvorfor de blot
efterlades blanke.
• Program
Her skrives navn på loadmodul, samt en beskrivelse til dette. Denne navngivning bør overholde de regler, der er
for dette (beskrevet i Notes Værktøjsmodellen).
Desuden skal der angives en transaktionskode til det anførte program. Denne kode skal være entydig. Ligeledes
skal denne reserveres i Værktøjsmodellen og overholde de regler der er herfor.
Det loadmodul der angives her, er det program, der aktiveres af den transaktion, der er ved at blive
oprettet/rettet.
Disse oplysninger skal IKKE angives, hvis det er en INFO-transaktion, der er under oprettelse/ændring.
• Navn og beskrivelse af service og version
Her skrives navn og version på den service, som transaktionen skal tilknyttes. Der bør altid være angivet en
service til en transaktion, da abonnementer altid gives på serviceniveau. Er der ingen service givet, kan
transaktionen heller ikke benyttes.
En transaktion kan godt indgå i flere forskellige services og/eller serviceversioner. Hvis dette er tilfældet vil alle de
omhandlende services/versioner blive listet nedenfor i en boks ’Service liste’.
Skal der tilknyttes flere end en service og/eller version til en transaktion, skal transaktionen først oprettes,
hvorefter denne fremfindes igen med ændring for øje.
Der skrives oven i den værdi, der står angivet i feltet ’Navn og beskrivelse af service og version’, med den ny
Service og/eller Version, klik på ’Gem’, hvorefter de nye oplysninger vises i boksen ’Service liste’.
Se yderligere beskrivelse af dette under pkt.3.4 Aktionsmenu på ’Service liste’.
• WEB
Sættes flueben ud for dette felt, sættes markering for, at transaktionen er tilgængelig for WEB-interface og
dermed primært skal anvendes via vpONLINE.
Hvis det er en INFO-transaktion, er dette felt irrelevant, hvorfor feltet bør efterlades blankt.
• Signering
Angiver om der kræves elektronisk signatur fra brugeren når en transaktion, som er tilgængelig for WEB,
indsendes.
Ved transaktioner som er tilgængelige for WEB af typen CREATE, UPDATE og DELETE, kræves som udgangspunkt
elektronisk signatur, før transaktionen udføres.
Hvis det er en INFO-transaktion, er dette felt irelenvant, hvorfor det bør efterlades blankt.
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• Tilgængelig for 3270 interface
Sættes flueben ud for dette felt, sættes markering for, at transaktionen er tilgængelig for 3270-interface.
Hvis det er en INFO-transaktion, er dette felt irrelevant, hvorfor det bør efterlades blankt.
• Generer 3270 menu
Angiver om en transaktion, som er tilgængelig for 3270-interfacet, skal tilknyttes et programmenupunkt ved
oprettelse.
Hvis markering er sat for ’Generering af 3270 menu’ bør udvikler huske, at der også skal vedligeholdes
menupunkter via på PF-cics’en ved A131 og A133, før transaktionen kan anvendes fra 3270. Se bilag D for
beskrivelse af dette.
Hvis det er en INFO-transaktion, er dette felt irrelevant, hvorfor det bør efterlades blankt.
• EDI
Sættes flueben ud for dette felt, sættes markering for, at transaktionen er tilgængelig for EDI-interface.
Hvis det er en INFO-transaktion, sættes dette felt altid som markeres (flueben sat).
• Fakturering
Sættes flueben ud for dette felt, sættes markering for, at transaktionen skal faktureres.
• Default afviklingssted
Her kan der vælges iblandt et sæt værdier, som beskriver, hvor transaktionen som regel afvikles. Er det på en
host, decentralt eller noget helt andet.
• Lukket håndtering MQ
Her angives, hvorledes en kommunikations kanal skal håndteres, hvis transaktionen er lukket.
Denne oplysning er vigtig af hensyn til kommunikationen med kunderne, hvorfor det evt. bør afstemmes med
VP’s KOMM-gruppe, hvad der skal angives for den aktuelle transaktion.
• Lukket håndtering FTP
Her angives hvorledes en kommunikationskanal skal håndteres, hvis transaktionen er lukket.
Denne oplysning er vigtig af hensyn til kommunikationen med kunderne, hvorfor det evt. bør afstemmes med
VP’s KOMM-gruppe, hvad der skal angives for den aktuelle transaktion.
• Aktiv fra/til
Her angives, hvornår en transaktion er aktiv fra og til. De datoer der angives er kalenderdatoer.
Hvis der ikke angives en dato, betragtes denne som værende aktiv.
Hvis ’Aktiv til’ er udfyldt med en dato, vil transaktionen fysisk blive slette efter X-antal dag,
afhængig af hvad reglerne for sletning er, pt. er det 120 dage.
Hvis man har en transaktion, der skal virke pr. Afviklingsdøgn (altså kl. 18:00), så må man oprette den/disse
transaktioner –og tilhørende services - manuelt med hjælpe fra BCS i det ønskede miljø. Desuden skal kommgruppen kontaktes, for at sikre at denne del også kan håndtere det.
• Idriftsættelse
Her kan der vælges iblandt de ’Idriftsættelser’, der er oprettet. Hvis der vælges en værdi, kobles transaktionen til
denne ’Idriftsættelse’, som gør, at der foretages automatisk kaskade oprettelse/rettelser til andre miljøer.
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Se pkt. 5 idriftsættelse (automatisk oprettelse) for beskrivelse af dette.

3.2.

Statistik pr. transaktion

Klikkes på knappen ’Statistik’ på billedet ’Vedligehold transaktioner’ fås et skærmbillede med statistikoplysninger. I
dette billede er det muligt for at få en statistik over, hvor ofte en transaktion er anvendt (Se Figur 14).

Figur 14 - Statistik på en Transaktion

Som default er perioden fra 16-08-2010 og frem til dags dato. Hvis der ønskes fra et andet tidspunkt angives dette og
der klikkes på knappen ’Vis’.
Nederst i billedet bliver vist en oversigt over hvem (kunden/deltager), der har anvendt transaktionen, og hvor mange
gange den er vist pr. kunde.

3.3.

Angiv andet afviklingssted pr. kunde

Klikkes på knappen ’Vedligehold kunde’ på billedet ’Vedligehold transaktioner’ fås et skærmbillede med
statistikoplysninger.
Der er muligt for én kunde at angive et andet afviklingssted end det, der er defineret på selve transaktionen.

Figur 15 - Afviklingssted for én kunde

16/36

Transaktioner, Services og Automatisk Idriftsættelse
Brugervejledning til intern anvendelse i VP

• Default afviklingssted
Der vælges i dropdown den værdi, der svarer til det afviklingssted, som kunden skal benytte.
• Kunde:
Her angives den kunde som opsætningen er gældende for.
Der skal klikkes på ’Gem’ før oplysningerne er registreret.

3.4.

Aktionsmenu på ’Serviceliste’:

Venstreklikkes på en linje i boksen ’Serviceliste’ fremkommer en aktionsmenu med følgende muligheder.
• Rediger
Vælges denne aktion vises nyt skærmbillede, hvor det er muligt at redigere i data vedr. servicen.
Se pkt. 4 ’Opret/ændr Service’ for beskrivelse af dette.
• Fjern
Vælges denne aktion bliver transaktionen fjernet fra den pågældende service. Servicen slettes IKKE, det er
udelukkende forbindelsen mellem transaktionen og servicen, der nedlægges.
Er denne aktion valgt, ses resultatet umiddelbart ved, at den pågældende service forsvinder fra boksen
’Serviceliste’.

Figur 16 - Aktionsmenu på en service via en transaktion

4. Opret/Ændr Service
En service er den mindste logiske enhed en kunde (deltager) kan abonnere på.
Abonnementet tegnes på en specifik version af servicen, se pkt. 4.5 Abonnementer til en service, for beskrivelse af
dette.
Udvikler afgører selv om mindste logiske enhed skal være en enkeltstående transaktion eller en logisk samling af
transaktioner.
En service kan gruppere input, output eller begge typer af transaktioner.
For at oprette en service vælges, i menulinjen, under ’Teknik’ punktet ’Vedligehold Service’, som vist i Figur 17.
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Figur 17 - Menu til Vedligehold service og andet

Derefter er det muligt at indtaste de data, der kendetegner en service. Dette er af praktiske hensyn opdelt i de
punkter, der beskrevet nedenfor. I vpONLINE er det et skærmbillede man vedligeholder en service/serviceversion i.

4.1.

Standardoplysninger på en service

Skærmbilledet til oprettelse og ændring af services, serviceversioner og de øvrige informationer, der knytter sig til
begrebet service, er grupperet i logisk sammenhængende områder, dette er illustreret ved hjælp af bokse på
skærmbilledet.
Disse bokse kan typisk åbnes (klik på +) og lukkes (klik på -), mens nogle også blot er lavet for at visualisere
sammenhænge mellem typer af services.
Nogle oplysninger er irrelevant for visse typer af services.

Figur 18 - Udsnit af oplysninger på en service

• Service
Her skal skrives navn og beskrivelse for servicen.
Generelt har VP 3 typer af Services;
o SI – Infoer
o ST – Transaktioner
o SB – Blandet, og består af både Infoer og almindelige transaktioner.
• Input Output kode
Her vælges i dropdown, hvilken type af in-/output servicen er.
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• Køtype
Her vælges i dropdown, hvilken type kø servicen er defineret som.
• Distributionstype
Her angives det, om en output-service dannes til samtlige abonnenter (generisk), eller den dannes til hver enkelt
abonnent (specifik).
?? ALH ville gerne have dette uddybet noget….hvem kan hjælpe ??
• Kø gemmes i dage
Angiver, hvor mange dage en output-service kan befinde sig i en kø, inden den slettes.
• Max generations antal
Her angives det, hvor mange generationer af en output-service, der maksimalt vil befinde sig i en kø.
• Max antal generationer pr. dag
Her angives det, hvor mange generationer af en output-service, der maksimalt vil befinde sig i en kø per dag.
• Slet type
I forbindelse med generationsskift angives om en specifik output service generation, skal være læst, inden den
kan slettes, denne markeres her ved hjælp af radiobutton.
• Betalingsstandsningskode
Her angives det, om en service skal lukkes eller ej i tilfælde af betalingsstandsning.
• 4 øjne princip mulig
Hvis der sættes flueben her, angiver det, at en service skal anvende muligheden "4 eyes principle" i
transaktionskøen.
Dette er aktuelt for ST-service og medfører, hvis det er markeret med et flueben, at masterbruger har mulighed
for at ’kræve’, at egne brugere, som abonnerer på servicen skal anvende 4-øjne-princip på en transaktion.
• Web controller
Hvis en services skal være tilgængelig via vpONLINE, skal den være knyttet til en WEB controller til servicen.
Denne controller bruges til at gruppere adgangskontroller i vpONLINE’s brugeradministration
Hvis en service således består af transaktioner, hvoraf en eller flere er markeret som ’WEB-tilgængelige’, bør der
være en WEB controller tilknyttet servicen.
Teknisk indeholder denne controller en reference til Sti-adresser (URI) og til programobjekter (Controllere), der
anvendes på WEB-systemet.
• Statusgruppe
En service kan (men skal ikke) være tilknyttet en statusgruppe.
Det er KUN interne funktioner, som IKKE behøver så tilknyttet en statusgruppe. ALLE services, som kunderne har
adgang til, SKAL være tilknyttet en gruppe, for kun hvis der er en statusgruppe, kan man enkelt og hurtigt give
denne gruppe en anden status (aktiv, lukket eller suspenderes) og dermed ’styre’ alle services tilhørende denne
gruppe.

4.2.

Rediger versioner

En service kan midlertidigt eksistere i flere versioner på samme tid, dog bør den gamle version udgå.
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Figur 19 - Versioner, der evt. knytter sig til en service

• Version:
Her skal angives et unikt nummer, som kendetegner den version af servicen, der er under oprettelse.
Hvis det er en eksisterende service/version, som der ændres i, vil der i boksen ’Rediger versioner’ altid stå den
seneste/nyeste version af servicen.
Skal der ændres på en anden version end den, der står i boksen, vælges den ønskede version i boksen ’Versioner’
ved at stille markør på versionen og venstreklikke med musen. Herefter vil versionsoplysningerne på denne blive
vist med mulighed for redigering.
• Frivillig dato:
Her angives den dato, hvor en (ny) version af en service er tilgængelig men IKKE pligtig.
• Pligtig dato:
Her angives den dato, hvor en (ny) version af en service er pligtig.
• Aktiv fra:
Her angives den dato, hvor en (ny) version af en service er aktiv fra og med. Den dato der gives er kalenderdato.
Hvis der IKKE angives en dato, betragtes dette som aktiv.
Hvis man har en service, der skal virke pr. Afviklingsdøgn (altså kl. 18:00), så må man oprette den/disse services –
og tilhørende transaktioner- manuelt med hjælpe fra BCS i det ønskede miljø. Desuden skal komm-gruppen
kontaktes, for at sikre at denne del også kan håndtere det.
• Aktiv til:
Her angives den dato, hvor en (ny) version af en service IKKE længere er aktiv. Den dato der skrives er versionen
IKKE aktiv.
• Medium:
For servicen skal angives hvilket overførelsesmedium, der anvendes.
Hvis det er en almindelig ST-service, vil det typisk være værdien MQ/FTP, der anvendes.
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Hvis det er en SI-service vil det også typisk være MQ/FTP, der anvendes, men der kan laves alternative leveringer
for disse således, at en Info leveres som ’Print’ eller ’Redigeret over linien’.
Ønskes en sådan alternativ levering defineret på servicen, skal der klikkes på (+) i boksen ’Alternative medium
typer’. Se beskrivelse herfor i nedenstående afsnit.

4.2.1. Alternativ medium typer
Der kan for en service angives en alternativ levering. Det er relevant for services af typen INFO’er.
• Medium:
I tilhørende dropdown vælges den alternative levering.
• Navn:
Vis felt, der lister de alternative måder den aktuelle (service)Info kan leveres på.
• Knappen ’Tilføj medium’:
Når der klikkes på denne knap, er den ønskede medietype gemt på versionen.

4.3.

Åbningsperioder

Det er på en service version, muligt at angive, hvornår servicen er tilgængelig.

Figur 20 - Åbningsperioder på en service

Det markeres med et flueben, den/de perioder service versionen skal være åben i.

4.4.

Forretningsfunktioner til en service

Det skal angives, hvilken forretningsfunktion, der kan og/eller skal abonnere på en service.
Dette markeres ved at sætte et flueben i henholdsvis ’Valgt’ og ’Pligtig’ i boksen ’Tilknyttede forretningsfunktioner’.
Hvis der er sat flueben for en service i ’Pligtig’, fx ved forretningsfunktionen ’Aftalehaver’, betyder det, at når der
oprettes en ny Aftalehaver i VP’s kunderegister, så vil denne service automatisk blive tilknyttet aftalehaveren, når der
oprettes en ny aftalehaver .
Alle eksisterende aftalehavere vil få servicen, når der (manuelt) er givet abonnement (markeres med en * i boxen
’Abonnement’), beskrevet nedenstående i afsnit 4.5 .
Hvis der er sat flueben for en service i ’Valgt’, fx ved forretningsfunktionen ’Aftalehaver’, betyder det, at når der
oprettes en ny Aftalehaver i VP’s kunderegister, så kan denne service tilvælges, men der skal gøres noget manuelt,
den vil ikke automatisk blive tilknyttet aftalehaveren.
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Figur 21 - Forretningsfunktioner som en service henvender sig til

4.5.

Abonnement på en service

For at kunderne kan anvende den funktionalitet, VP har udviklet, skal der for kunden oprettes abonnementer til denne
funktionalitet.
Dette kan enten gøres på serviceniveau, i ’Vedligehold Service’ i boksen ’Abonnement’, eller man kan gå direkte på
kunden og tilknytte abonnenterne via ’KundeRegister’ fanebladet ’Services’.
Hvis det er en ny service der oprettes, og denne er pligtig for aftalehaver, medfører dette, at servicen skal tilknyttes
alle eksisterende aftalehavere i VP-systemet.
En måde at gøre dette på, er ved at søge alle aftalehavere frem i ’KundeRegister’ og en for en at tilknytte den nye
service.
En anden måde er, at man via ’Servicen’, giver alle eksisterende aftalehavere adgang på én gang ved at sætte en * i
feltet ’Kunde’, klikke på ’Gem’, hvorefter der nederst i billedet bliver vist en oversigt over de kundeID, som har fået
tildelt abonnement på nærværende service.
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Figur 22 - Abonnement kan gives til kunder via en service

4.6.

Statistik pr. service

Dette billede giver mulighed for at få en statistik over, hvor ofte en transaktion er anvendt.

Figur 23 - Muligt at se en statistik på anvendelsen af en service

Som default er perioden fra 16-08-2010 og frem til dags dato. Hvis der ønskes et andet ’fra’ tidspunkt, angives dette
og der klikkes på knappen ’Vis’.
Nederst i billedet bliver vist en oversigt over, hvem (kunden/deltager) der har anvendt de transaktioner, servicen er
defineret ved, samt hvor mange gange, transaktionerne er vist pr. kunde.

5. Idriftsættelse (automatisk oprettelse)
En idriftsættelse er en funktion til at gruppere forretningstransaktioner og services, der skal idriftsættes samtidig.
En idriftsættelse har den mulighed, men ikke krav, at indholdet automatisk kan idriftsættes i andre miljøer. Dette
gøres ved at angive en dato for "Idriftsættes", hvorefter systemet automatisk foretager oprettelser/rettelser i øvrige
miljøer, afhængig af niveau (test, funk, demo eller prod).
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5.1.

Opret / ændr Idriftsættelse

I menulinjen vælges under ’Teknik’ punktet ’Idriftsættelse’, som vist i Figur 24.

Figur 24 - Menu hvor Idriftsættelse

Figur 25 viser GUI til de oplysninger, der skal afgives ifm. en idriftsættelse.

Figur 25 - Billede til oprettelse af en idriftsættelse

Felter og knapper på billedet, skal udfyldes som følger:
• Idriftsættelse
I dette felt kan man via en dropdown få en oversigt over de ’Idriftsættelser’, der ligger registreret i VP
systemtet. Man man vælge en og klikke på knappen <VIS> så vil alle oplysninger vedr. denne idriftsættelse
blive vist, med mulighed for at blive redigeret.
•

Changenummer
I dette felt er det muligt at skrive den tilhørende change, som de transer/services der skal migreres via
idriftsættelsen.
Hvis der skal migreres til produktion SKAL der være angivet et changenummer. Dette nummer komme med
ud på den Emial der dannes.

•

Beskrivelse
I dette felt skrives en sigende beskrivelse af, hvad den Idriftsættelse indeholder, fx ’Opg. 1328 –Fakturering
på depotniveau’.
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•

Test
Hvis der angives noget i de 3 dato felter, der er for testmiljøet, vil der på disse (kalender)datoer bliver
henholdsvis kørt en migrering (som opretter vertikalt i alle testmiljøer) og sætter transaktionernes ’Aktiv-fra’
og ’Aktiv-til’ dato, til den/de datoer, der er givet for Idriftstættelsen. Hvis der IKKE er angivet datoer på
Idriftsættelsen, får transaktionerne den dato der står på selve transaktionen.
Se også nedenstående, hvor der er en generelt beskrivelse af hvorledes en Idriftsættelse i hovedtræk virker.

•

Funk
Se under test, blot oprettes der vertikalt i alle Funk-miljøer.

•

Demo
Se under test, blot oprettes der vertikalt i alle Demo-miljøer.

•

Prod
Se under test, blot oprettes der vertikalt i alle Prod-miljøer.

•

Knappen <Vis>
Efter der i feltet ’Idriftsættelse’ er valgt en eksisterende Idriftsættelse, skal der klikkes på denne knap før
oplysninger vises.

•

Knappen <Gem>
Klikkes på denne knap Gemmes alle de oplysninger, der evt. måtte være givet til en Idriftsættelse.

•

Knappen <Nulstil>
Klikkes på denne knap, bliver alle felter i skærmbilledet nulstillet, mhp at der kan indtastes nye oplysninger,
der skal oprettes.

•

Knappen <Opret>
Der skal klikkes på denne knap, hvis den der IKKE er valgt en eksisterende Idriftsættelse, men man kun har
udfyldt feltet ’Beskrivelse’ og ønsker en ny Idriftsættelse oprettet.

•

Knappen <Vis tilknyttede transaktioner>
Klikkes på denne knap, vises en oversigt over de transaktioner, der aktuelt er tilknyttet denne Idriftsættelse
(se figur Figur 26 - Oversigt over transaktioner, der indgår i en Idriftsættelse)
Knappen <Slet idriftsættelse>
Hvis man ved en fejl er kommet til at oprette en Idriftsættelse kan man slette denne igen. Hvis en
Idriftsættelse slettes OG der er tilknyttede transaktioner til denne, frigøres denne kobling og transaktionerne
kan frit tilknyttes en anden transaktion.

5.1.1. Hovedtræk for virkemåde af en Idriftsættelse
I hovedtræk sker der følgende på "Idriftsættes" datoer (alle opdateringer sker både i VP og LUX og pt. er jobbet der
udfører disse handlinger sat til at køre dagligt kl. 01:00):
•

Hvis "Aktiv fra" dato angives bliver "Aktiv fra" dato på alle transaktioner, der indgår i idriftsættelsen, sat til
denne dato. Samme princip gælder for "Aktiv til" dato.
Hvis der er en eller flere services, der også bliver migreret ved at transaktionerne er tilknyttet disse, vil selve
services IKKE få den ’Aktiv fra’ og ’Aktiv til’ dato, der er givet for idriftsættelsen. Services migreres med de
datoer der står angivet på servicen.
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•

En idriftsættelse kan til enhver tid køres igen -i sammen miljø- ved at opdatere dato for idriftsættese- det er
kun de elementer, der er ændret, der opdateres ved genkørsel.

•

For automatisk idriftsættelse til produktion skal der angives et changenummer. Dato for
produktionsidriftsættelse skal minimum angives 6 dage før datoen for, hvornår det skal migreres til
produktion.

•

Der bliver ved produktionsidriftsættelser dannet 2 e-mails (primært ti CMF, men alle kan abonnere på disse).
o En mail over kommende idriftsættelser (onsdagen før indkøringen i weekenden). Denne mail
indeholder alle transer/services samt change nummer.
o En mail når migrering til produktion er sket (mandag morgen efter indkøringen). Denne mail
indeholder alle transer/services samt changenummer, samt evt. transer som er udløbet for over 6
mdr. siden og dermed slettet.

•

Ved versionsskift på transaktioner (ikke info’er) sættes slutdato på den gamle version til startdato for den nye
version.

•

Oprydning - transaktioner der har været inaktive (’Aktiv-til’ dato er udfyldt) i en given periode (pt er denne
periode 120 dage) slettes fysisk, og der gives besked om denne sletning pr. Email 3 dage FØR sletningen vil
finde sted og igen pr. Email når sletningen er udført.

•

Datoer der angives på idriftsættelse er kalenderdatoer. Jobbet der opretter idriftsættelser i andre miljøer
kører alle dage inkl. helligdage.

5.1.2. Test-miljø, dato for migrering
For der kan migreres til alle testmiljøer, skal dato for testmiljø være givet. På denne dato udtrækkes indhold fra det
testmiljø hvor idriftsættelse er oprettet og indholdet oprettes i alle øvrige testmiljøer.

5.1.3. Funk-miljø, dato for migrering
For der kan migreres til funkmiljøerne, skal dato for dette miljø være givet. På denne dato udtrækkes indhold fra det
testmiljø hvor idriftsættelsen er oprettet og indholdet oprettes i alle funkmiljøer.

5.1.4. Demo-miljø, dato for migrering
For der kan migreres til demo, skal dato for dette miljø være givet. På denne dato udtrækkes indhold fra vpfn01 og
indholdet oprettes i alle demomiljøer.

5.1.5. Produktions-miljø, dato for migrering
For at der kan migreres til produktion, skal dato for dette miljø være givet. På denne dato udtrækkes indhold fra
vpdm02 og indholdet oprettes i alle prodmiljøer

5.2.

Vis tilknyttede transaktioner til en idriftsættelse

Klikkes på knappen ’Vis tilknyttede transaktioner’ vises et billede, hvor det er muligt at få en samlet oversigt over de
transaktioner, som der er knyttet til nærværende ’Idriftsættelse’, desuden er det muligt at se visse oplysninger om
transaktionerne, blandt andet hvem der sidst har ændret i transaktionen.
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Figur 26 - Oversigt over transaktioner, der indgår i en Idriftsættelse
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5.3.

Eksempel på en Automatisk Idriftsættelse

Figur 27 viser et eksempel på en udfyldt ’Idriftsættelse’, som er blevet migreret fra test til produktion.

Figur 27 - Eksempel på en udfyldt Idriftsættelse

Klikkes på knappen ’Vis tilknyttede transaktioner’, vises Figur 28, der giver et overblik over alle de transaktioner, som
er tilknyttet denne idriftsættelse.

Figur 28 - Oversigt over transaktioner der indgår i idriftsættelsen ’NFR Obligations infoer’

28/36

Transaktioner, Services og Automatisk Idriftsættelse
Brugervejledning til intern anvendelse i VP

5.4.

Print af Idriftsættelse

Det er muligt at lave et print af en ’Idriftsættelse’, så man kan gemme den i papirformat til efterfølgende evt.
administrativ benyttelse.

Figur 29 - Muligt at printe oversigt af en Idriftsættelse

Figur 30 - Eksempel på et print af en Idriftsættelse
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6. Bilag
Bilag A. Arbejdsflow ifm. anvendelse af Automatisk Idriftsættelse
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Bilag B. Oversigt over migreringsforløb ved anvendelse af Automatisk
Idriftsættelse
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Bilag C. Eksempler på E-mail ifm ’Idriftsættelse’
B.C 1: E-mail, sendes FØR ’Idriftsættelse’ migrerer til Produktion.
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B.C 2: E-mail, sendes EFTER ’Idriftsættelse’ har migreret
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Bilag D. Menu-punkter, oprettelse/vedligeholdelse af disse
B.D 1: Oprettelse af menupunkter (A131)
Anvendes til at oprette et menupunkt. Funktionen skal anvendes hvergang der er foretaget oprettelse eller en
tilføjelse i A123.
Oprettelse af menupunkter og overmenupunkter, skal foretages manuelt i alle miljøer.
Hvis det nye menupunkt kan lægges ind under en eksisterende overmenupunkt, skal der kun laves et menupunkt. Kan
det nye menupunkt ikke lægges ind under en eksistende overmenupunkt skal der laves to, et overmenupunkt og et
menupunkt.
Alle menupunkter incl. overmenupunkter vises på hovedmenuen i stigende nummerorden, hvor det er værdien i feltet
"Menu punkt menu nummer" der er afgørende for placeringen på hovedmenuen.
Overmenupunkt og menupunkt er selvstændige punkter, så for at få det til at se ud som om et menupunkt er
tilknyttet et overmenupunkt,, skal man sørge for at nummerintervallet mellem overmenupunkt og menupunkt ligger
tæt op ad hinanden.
Det er først når registreringen i A133 er foretaget, at menupunktet kan ses på hovedmenuen.
Tilknytning af transaktion
Når transaktioner skifter versionsnummer og man har anvendt A124 , skal man huske at tilknytte transaktionerne til
billedet. Dette gøres ved at sætte X i feltet "sæt kryds her for tilknytning af menupunkt til procedure".

Skærmbillede A131 som findes på PF-cicsen
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• Bladring i
Angiv bladringsværdi.
• Deltager CD-ident
Angiv 000VP
Menu punkt
Menu nummer
Angiv menunummer. Nummeret må kun består af tal. Det angivne nummer kan ikke ses på hovedmenuen. Husk for
menupunkt at nummeret skal være højere end nummeret der er givet til et overmenupunkt, men lavere end næste
overmenupunkt.
•

Mnemoteknisk navn
For overmenupunkt angives samme nummer som i "menu punkt menu nummer".
For menupunkt angives mnemoteknisk navn.
• Beskrivelse
Beskrivelsen til menupunktet. Teksten vises på hovedmenuen.
For menupunkt starter beskrivelsen med 2 blanke tegn, det vil få menupunktet til at ser ud som om det er et
underpunkt.
• Niveau nummer
For overmenupunkt angives 02 og for menupunkt angives 03.
Sæt kryds her for tilknytning af menupunkt til procedure
Udfyldes ikke for overmenupunkt. Udfyldes med et kryds for menupunkt. Udfyldes også når transaktioner har skifter
versionsnummer hvor A124 er anvendt.
• Procedure
Udfyldes ikke for overmenupunkt. Udfyldes med mnemoteknisk navn for menupunkt.

B.D 2: Vedligehold forbindelse fra menu gruppe til menu punkt (A133)
Anvendes til at knytte menupunkt og overmenupunkt til en menu gruppe. Skal anvendes hvergang der er foretaget
oprettelse af et overmenupunkt eller oprettelse af et menupunkt i A131.
Tilknytning af menupunkt og overmenupunkt til en menu gruppe skal foretages i alle miljøer.
Når oprettelsen er foretaget kan menupunktet ses på hovedmenuen.
Hvis du ikke kan finde menupunktet/overmenupunktet på hovedmenuen, kan det skyldes at
menupunktet/overmenupunktet ikke er i blandt de første 150 forekomster, som vises på skærmen. Dette kan du
komme ud over ved at skrive et højere mnemoteknisk navn i feltet "Start mnemoteknisk navn" på hovedmenuen og
derefter tryk F2. Herefter vil menupunkterne på hovedmenuen ikke starte med det laveste nummer, men med det
nummer, som du har angivet . Hvis menupunktet/overmenupunktet er blandt de næste 150 forekomster kan du se
punktet.
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• Bladring i
Angiv bladringsværdi.
• Deltager CD-ident
Angiv 000VP.
• Menu gruppe navn
Hvis der findes en totalguppe skal menuen tilknyttes til denne, medmindre at menupunkt alene hører til en
masterbruger funktion. Findes der ikke en totalgruppe skal menuen tilknyttes de grupper/forretningsområder som det
hører ind under.
Menu punkt
menu nummer
Angiv menu nummer. Samme nummer som der lige er blevet oprettet i A131.
•

mnemoteknisk navn
Angiv menu nummer, hvis det er et overmenupunkt. Angiv mnemoteknisk navn hvis det er menupunkt.
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