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1.

Sikkerhed over det offentlige internet

SIKKERHED OVER DET OFFENTLIGE INTERNET

Sikkerhed over det offentlige internet indebærer følgende punkter:

1.1.1 Autentifikation af serviceudbyder
Din sikkerhed for, at de programmoduler du skal til at anvende kommer fra VP SECURITIES
A/S (VP). Denne sikkerhed kommer i form af et to-faktor verifikation.

1.1.2 Autentifikation af bruger
VP’s sikkerhed for at du er den, du påstår at være. Først modtager du din personlige
engangskode fra din masterbruger, som du skal bruge i registrerings processen første gang,
du anvender vp.ONLINE™. Herefter identificeres du via a) din personlige arbejdsmail, som
genereres under registreringen, b) dit password samt c) det one-time password, som du vil
modtage fra din mail, SMS eller autentificerings app.

1.1.3 Integritet
Sammen med din personlige e-mail bliver din bruger brugt til at generere din digitale signatur,
som skal bruges, når du foretager login på vp.ONLINE™, og når du gennemfører opdaterende
transaktioner. Dette sker gennem en bekræftelsesproces, hvor man bliver bedt om at bekræfte
de opdateringer, man vil gennemføre (se evt. vejledning ”Transaktionskø”).

1.1.4 Fortrolighed
Garanti for at transaktioner hemmeligholdes.

1.1.5 Fortrolighed
At du som bruger ikke kan foretage en transaktion og så på et senere tidspunkt undsige dig
den. Ligeledes kan VP heller ikke undsige sig at have udført den pågældende transaktion for
dig.

1.2

Autentifikation af bruger

På samme måde som du skal sikre dig, at vp.ONLINE™ kommer fra VP, skal VP også sikre sig,
at du er den, som du udgiver dig for at være.
Først modtager du din personlige engangskode, som du skal bruge under registreringen, første
gang du anvender systemet. Denne engangskode modtager du:
• Hvis du er masterbruger: Over telefonen fra VP CSD Services eller fra den ansvarlige i
din virksomhed, som har modtaget den fra VP CSD Services.
• Hvis du er almindelig bruger: Over telefonen/e-mail fra din masterbruger eller fra den
ansvarlige i din virksomhed.
For at registrere dig skal du indtaste et kundenummer og dit personlige bruger ID, som du
modtager:
• Hvis du er masterbruger: Fra VP CSD Services eller fra den ansvarlige i din virksomhed.
• Hvis du er almindelig bruger: Fra din masterbruger.
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Du skal herefter indtaste et password, som du selv vælger. Derefter skal du vælge en af de tre
to-faktor muligheder, som du fremover ønsker at modtage dit one-time password, som
sammen med dit password fremover vil være din adgang til vp.ONLINE™.
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2.

Sådan kommer du i gang

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Når du er blevet registreret som bruger til vp.ONLINE™, modtager du følgende:






Hvis du er masterbruger:
o Information om kundenummer og dit masterbruger ID fra VP CSD
Services.
o Din engangskode over telefonen fra VP CSD Services eller den ansvarlige
i din virksomhed.
Hvis du er almindelig bruger:
o Information om kundenummer og dit personlige bruger ID fra din
masterbruger.
Din engangskode over telefonen/e-mail fra din masterbruger eller den
ansvarlige i din virksomhed.

Engangskoden er den kode, der skal bruges første gang, du anvender vp.ONLINE™.
Når du har modtaget engangskoden, kunde nr. og dit bruger ID er du klar til at benytte
vp.ONLINE™ for første gang. Du åbner din browser (alle nyere browsere) og i
adressefeltet indtaster du adressen www.vponline.dk
Når siden åbnes får du vist nedenstående billede:

Figur 1: Login billede

Da du er ny bruger, skal du klikke på ’Create new user’ i nederste venstre hjørne. Dette
vil sende dig til registreringsbilledet.

2.1

Registrering

Inden du går i gang, er det en god idé at overveje, hvad dit password skal være (se
eventuelt afsnit 3.2).
Registreringsbilledet, som vist i figur 2, bruges til generering af dit personlige bruger.
Hvis du undervejs i indtastningen fortryder, kan du trykke på browserens tilbage knap.
Som sender dig tilbage til login billedet:

Kom godt i gang med vp.ONLINE

Sådan kommer du i gang

Figur 2: Bruger registreringsbillede

Proceduren ved registrering som bruger af vp.ONLINE™ er som beskrevet nedenfor:










2.2

I feltet CD-Ident. indtaster du det kundenummer, som du:
o Hvis du er masterbruger: Modtager fra VP CSD Services (= Participant
ID).
o Hvis du er almindelig bruger: Modtager fra din masterbruger.
I feltet User-id indtaster du dit bruger ID, som du:
o Hvis du er masterbruger: Modtager fra VP CSD Services.
o Hvis du er almindelig bruger: Modtager fra din masterbruger.
Bemærk venligst, at når du én gang har registreret dig med et bestemt brugerid, kan dette bruger-id ikke ændres.
I feltet E-mail, indtaster du din personlige arbejdsmail. Vi fraråder at anvende
fælles mail.
I feltet One-time password indtaster du den engangskode, som du:
o Hvis du er masterbruger: Modtager fra VP CSD Services.
o Hvis du er almindelig bruger: Modtager fra din masterbruger eller den
ansvarlige i din virksomhed.
Programmodulet validerer, om de indtastede oplysninger er korrekte, når der
trykkes på ”Next” knappen.

Password & to-faktor opsætning

Det næste skærmbillede, skal man angive password og vælge hvilke metode, du vil
modtage dit one-time password fremafrettet.
Der er 3 muligheder:




One-time password via SMS
One-time password via e-mail
One-time password via Google/Microsoft authenticator
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Figur 3: to-faktor verificeringsopsætning






Bemærk, hvis man fortryder sit valg af engangskode metoden, kan man altid
ændre dette (se figur 13).
Der sættes et flueben på højre side af feltet, når de indtastede passwords er
ens og overholder betingelserne for passwordets opbygning (se eventuelt afsnit
3.2).
Du skal vælge én af de tre to-faktor verificerings metoder.
o Ved valg af SMS skal du udfylde dit telefon nummer.
o Ved valg af Mail skal du ikke foretage dig yderligere.

Ved valg af Authenticator skal du scanne QR-Koden eller manuelt indtaste de 24-cifre.
Dette kan først gøres ved næste skærmbillede.
Du er nu klar til at logge på vp.ONLINE™.

Figur 4: Registreringsbillede

2.3

Første login

Registreringen af dig som bruger er gennemført, men det er vigtigt, at du logger ind
efterfølgende for at gennemgå det sidste skridt, som ny bruger af vp.ONLINE™.
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Figur 5: Første Login

Når du skal logge på vp.ONLINE™, er proceduren som beskrevet nedenfor:



I login billedet (se figur 5) indtaster du dine oplysninger, og trykker på ”Next”.
Du skal udfylde næste skærmbillede med det One-time password, som du
modtager gennem SMS, mail eller authenticator. Tryk på Login tasten eller
Enter.

Figur 6: One-time password

2.4

Valg af bruger

Hvis du har flere brugere tilknyttet dit login, vil du blive mødt af nedenstående
skærmbillede:

Figur 7: Brugerliste
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Vælg den bruger du ønsker at logge ind som og derefter tryk på ”Select this”
Når dette er gennemført, kan du gå i gang med at anvende funktionerne i vp.ONLINE™.

2.5

Efterfølgende login

BEMÆRK: Undlad at have flere vp.ONLINE™ sessioner åben på din computer ad gangen, idet
dette kan medføre risiko for fejl (afledt af ”cashing”).

2.6

Ændring af password, bruger, eller to-faktor opsætning

Figur 8: User Settings

Hvis du på et tidspunkt har brug for at ændre dit password, bruger eller to-faktor
opsætning, skal du gå ind i fanen ’Generelt’, vælg ’User Settings’ og herefter kan du
vælge en af de tre punkterne.
Her vil du blive mødt af dette billede:

Figur 9: "User setting" skærmbilledet
2.6.1 Skift bruger (switch user)
I tilfælde du har mere end en bruger, så har du mulighed for at skifte mellem brugerne,
uden at genindtaste dine login oplysninger.
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Figur 10: Skift bruger

2.6.2 Ændre password (change password)
Du kan til enhver tid skifte dit password.

Figur 11: "Skift Password" Skærmbilledet






Indtast dit gamle password i feltet ”Please enter old password”.
Indtast dit nye password i feltet ”New password”, se eventuelt afsnit 3.2.
Genindtast dit nye password i feltet ”Repeat new password”.
Tryk ”Next” og du vil nu blive bedt om at indtaste dit one-time password, som
du vil modtage på din to-faktor verificeringsenhed (SMS, mail eller
authenticator).
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Figur 12: Bekræftelse med one-time password

 Tryk ”Save” for at bekræfte ændringen af dit password.
Efter du har skiftet din password, så vil du modtage en bekræftelsesmail om at dit
password
er
ændret.
I tilfælde du modtager denne mail, og du ikke har foretaget skift af password, skal du
kontakte:



2.7

Hvis du er masterbruger: Skal du kontakte til VP CSD Service.
Hvis du er almindelig bruger: Skal du kontakte til din masterbruger eller den
ansvarlige i din virksomhed.

Glemt password/Mistede to-faktor verificering

Hvis man har glemt sit password, kan man genoprette ens bruger via ”Create new user” med
en ny engangskode ved at kontakte:
 Hvis du er masterbruger: Kontakt VP CSD Service for at få tilsendt en ny engangskode.
 Hvis du er almindelig bruger: Kontakt masterbruger eller den ansvarlige i din
virksomhed for vp.ONLINE™, der vil oprette en ny engangskode til dig.
I tilfælde af at du mister din mobiltelefon eller får spærret din mail, og du har en af disse
enheder tilknyttet som din to-faktor verificeringsmetode, skal du kontakte:
 Hvis du er masterbruger: VP CSD Service for at få tilsendt en ny engangskode.
 Hvis du er almindelig bruger: Masterbruger eller den ansvarlige i din virksomhed for
vp.ONLINE™, som vil få tilsendt dig en ny engangskode.
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GODE RÅD OM SIKKERHED

Hovedreglerne for, hvordan du reducerer risikoen for misbrug af dine data beskrives i det
følgende afsnit. Sikkerheden bygger nemlig også på, at du som bruger selv medvirker aktivt
og udviser årvågenhed, når du anvender vp.ONLINE™.

3.1

Din engangskode

Du modtager din engangskode enten over telefonen fra din masterbruger eller den ansvarlige i
din virksomhed. Denne kode skal opbevares forsvarligt efter egne regler således, at den ikke
kan misbruges. Når du har brugt engangskoden til at registrere dig med i vp.ONLINE™, skal du
ikke bruge den mere.
Hvis du har mistanke om, at nogen har fået fat i engangskoden, bør du straks kontakte VP
CSD Services ( +45 43 58 88 00) og få spærret din adgang til vp.ONLINE™.

3.2

Regler for strukturering af password

Af sikkerhedsmæssige årsager er der nogle regler i forbindelse med opbygning af password,
som skal overholdes. Disse er beskrevet nedenfor:
 Passwordet skal være minimum 8 karakterer langt.
 Både store (A-Z) og små (a-z) bogstaver kan anvendes.
 Numeriske tegn (0-9) kan ligeledes anvendes.
 Mellemrum bør ikke anvendes.
 Passwordet må ikke indeholde dit bruger ID.
 Passwordet må ikke bestå af gentagne karakterer (fx AAAAAAAA).
 Passwordet må ikke bestå af fortløbende karakterer, hverken stigende (fx 12345678)
eller faldende (fx zyxwvuts).
 Passwordet må ikke bestå af et mønster af karakterer (fx ABCDABCD).
 Passwordet kan ikke indeholde specialtegn (fx komma, punktum, spørgsmålstegn,
kolon osv.).

3.3

Brug din sunde fornuft

Dit password er personligt og skal derfor ikke kendes af andre end dig selv. Derfor bør du:
 Vælge et password, som er svært for andre at gætte, men nemt for dig selv at huske.
 Aldrig skrive dit password ned på papir eller andetsteds.
 Aldrig give dit password til andre.
 Sørge for, at andre ikke ser, hvad du indtaster, når du logger på vp.ONLINE™.
 Aldrig anvende personlige data (fx din fødselsdato), mange ens karakterer (fx
aaaa1111) eller en række karakterer fra tastaturet (fx qwertyui).
 Logge ud af vp.ONLINE™, inden du forlader computeren (dette gøres ved at klikke på
hovedmenupunktet Log ud).

3.4

Brugersikkerhed

Da login er af central betydning for sikkerheden bør det omgås med omtanke således, at det
ikke falder i uvedkommendes hænder. Derfor bør du altid følge nedenstående regler:
 Udlever aldrig dit password eller engangskode til andre.
 VP Securities eller en masterbruger vil aldrig bede dig om at udlevere dine password
oplysninger.
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Gode råd om sikkerhed

Generelle sikkerhedsråd

Når du anvender vp.ONLINE™, bør du følge de generelle sikkerhedsråd, som er beskrevet
nedenfor:
 Pas på computere, som du ikke kender. Der kan være installeret programmer, som fx
opsnapper dine tastetryk og derigennem får adgang til dit brugernavn og password.
 Benyt kun pålidelige internetudbydere og browsere.
 Følg de retningslinjer, som browserfabrikanten har udarbejdet.
 Benyt kun passwordet i forbindelse med vp.ONLINE™.
 Kontrollér omhyggeligt, at programmet er fra VP, inden du vælger brugernavn og
password.
 Forlad aldrig computeren, mens du er logget på vp.ONLINE™.
Udover ovenstående skal du blot anvende almindelig sund fornuft.
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BRUGERPRÆFERENCER I VP.ONLINE™

Når du er logget ind i vp.ONLINE™ har du mulighed for at konfigurere forskellige ting. Dette
gøres ved at vælge Generelt -> Brugerpræferencer fra menuen. Du vil derved blive ført til en
side med overskriften Opdatér vp.ONLINE™ præferencer, som kan bestå af indtil 2 dele:
 Generelle præferencer (se afsnit 4.1).
 Præferencer for Rapporter (se afsnit 4.2).
Disse gennemgås nedenfor.

4.1

Generelle præferencer

Når du fra menuen har valgt Generelt -> Brugerpræferencer vil du automatisk komme
ind på fanebladet Generelle som kan se ud som nedenfor:

Figur 15: Fanebladet ”Generelle” i brugerpræferencerne.

Dette faneblad viser dit bruger ID, brugernavn og deltager – disse oplysninger kan ikke
rettes i applikationen. Nedenunder har du mulighed for følgende:
4.1.1 vp.ONLINE™ start side
I denne drop-down liste er navnene på alle de funktioner i vp.ONLINE™, som du har adgang
til. Hvis du ønsker at have én af disse som din standard startside – dvs. den side, du altid
kommer ind på umiddelbart efter login – kan du vælge den her. Undlader du at vælge en
funktion vil du altid komme til velkomstsiden.
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4.1.2 Standard sprog
I denne drop-down liste kan vælges det sprog, som du vil have vp.ONLINE™ vist i. Du kan
vælge mellem dansk og engelsk, som standard er valgte sprog Dansk. Sprogvalget gælder kun
for funktionerne i vp.SETTLEMENT og de generelle funktioner i vp.ONLINE™.

4.1.3 Emailadresse
Her har du mulighed for at indtaste din e-mailadresse. Den bruges p.t. ikke, men på sigt kan
det tænkes, at den skal bruges til udsendelse af information til brugerne i vp.ONLINE™
abonnementservice.

4.1.4 Maksimalt antal hits pr. side
I denne drop-down liste kan du vælge hvor mange hits du maksimalt vil have vist pr. side, når
du fx foretager en søgning. Som standard er valgt værdien 50.

4.2

Præferencer for Rapporter

Hvis du har adgang til Rapporter i vp.ONLINE™, modtager du tillige under
brugerpræferencer (figur 15) et faneblad Rapporter. Ved klik her vil du få vist følgende:

Figur 15. Fanebladet ”Rapporter” i brugerpræferencerne.

På dette faneblad har du mulighed for at angive nogle af de søgekriterier, som du oftest
anvender i funktionerne i Rapporter.
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Sætter du eksempelvis flueben i de fire checkboxes (Rente, Udtrukket, Udbytte og
Adhoc) i sektionen Afstemningsoplysninger Udsteder, vil de tilsvarende fire valg
muligheder i selve funktionen Afstemningsoplysninger Udsteder blive valgt som
standard.
Indtaster du eksempelvis en udsteder ident i sektionen Nyeste hovedbogstal vil denne
udsteder ident være vist i feltet Udsteder ident i selve funktionen Nyeste hovedbogstal.
Dette er praktisk, hvis der er nogle søgekriterier, som du anvender ofte

