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1. Søg kunde
I menulinjen vælges ’Søg Kunde’ – som er intern samt en kundevendt søgemulighed til kunder, hvor brugeren er
knyttet til et af forretningsområderne Aftalehaver eller Udsteder eller forretningsaministration (000VP). Fra
søgeresultatet er det med de rette services adgang til redigering (ej kundevendt). Søgebillede som vist i Figur 1.

Figur 1 – Menu søg kunde

1.1.

Generelle oplysninger

Figur 2 - Skærmbillede for søg kunde

Søges på:
• ’Aftalehaver ID’ – 5 cifret ident. nummer
Fås en resultatliste, hvor der listes aftalehaver selv og evt. de øvrige kunder, denne fungerer som aftalehaver
for. En form for ’Koncert Hierarki’, vil kunne ses af denne søgning, se evt. afsnit 0.
o Udstedere vil kunne søge og få vist oplysninger om de kunder, som udstederen aktuelt selv er
udstedelsesansvarlig for.
•

’Aftalehaver navn’
Kan der søges på hele eller dele af navnet ved at sætte *, dér hvor man ikke er sikker på det korrekte navn.
Skriv fx ’*ger’, og denne søgning vil give alle de Kunder, som har ’ger’ i deres navn (eksempelvis
Amagerbanken).

•

’Kunde ID’ – 5 cifret ident. nummer
Vises lige netop én kunde i resultatlisten (hvis kunden findes), se afsnit 1.1.2.

•

’Kundenavn’
Kan der søges på hele eller dele af navnet ved at sætte * dér, hvor man ikke er sikker på det korrekte navn.
Skriv fx ’*ger’, og denne søgning vil give alle de kunder, som har ’ger’ i deres navn (eksempelvis
Amagerbanken).
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•

’Aftalehaver type’
Kan vælges imellem
- Særlig aktieudsteder (et aktieselskab, der er oprettet med kundetype 6 og 16)
- Særlig obligationsudsteder (en udsteder, der er oprettet med kundetype 6 og 4)
- Alm. Juridisk aftalehaver (en ’rigtig’ aftalehaver oprettet med kundetype 6)
- AH selv DC (en aftalehaver, der er oprettet, fordi aftalehaver også fungerer som datacenter)
Ovenstående kategorier er ene og alene lavet for at kunne brobygge korrekt til det ej omlagte system (CDDB),
og er derfor ikke nogen kategorisering vores ’rigtige’ kunder kender/skriver på bestillingsblanketten.

•

’Kundestatus’
Her er det status på kunden, der kan søges på.

•

’Kundetype’
En dropdown er tilgængelig, hvor alle de kundetyper, der findes i VP’s system vises. Når én af disse
kundetyper vælges, fremkommer der nedenfor en mulighed for at søge på status for den pågældende
kundetype.
Hvis det er kundetypen Udsteder, der er valgt, fremkommer derudover muligheden for at søge på ’Aktie’
og/eller ’Obligationsudsteder’, (Se Figur 3).

Figur 3 - Søg kunde, kundetype Udsteder

•

’Status på tilslutning’
Hvis der er valgt en specifik Kundetype, kan der søges på dennes status.

•

’Hjemland’
En dropdown er tilgængelig, hvor der kan søges specifik på kunder, der har dette land registreret som
hjemland.

•

’Seneste ændringstidspunkt fra’
Her er det muligt at give et tidsinterval for ændringer, der er foretaget i kunderegistre i dette tidsrum.
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1.1.1. Søg efter ’Koncern Hierarki’ (via Aftalehaver)
Her søges på de kunder, som aftalehaver 03000 er aftalehaver for. Det ses i Figur 4, hvad resultatet er af denne
søgning.

Figur 4 - Søgning på aftalehaver 03000
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1.1.2. Søg efter én Kunde
Der vises her en liste over lige netop den kunde, der er søgt på, her 03000.

Figur 5 - Resultatliste én kunde

Når der er klikket på knappen ’Søg’, fremkommer en resultatliste (vist i figur 6). Dette er beskrevet mere detaljeret i
pkt. 0 ’resultatliste (fra Søg-billedet)’.

1.1.3. Print af Søg - Resultatlisten
I øverste højre hjørne er der mulighed for at få Resultatlisten i printervenlig PDF-udgave.

Figur 6 - Resultatliste

Vælges ’Vis som printervenlig udgave giver PDF’ bliver der vist et dokument, som vist i Figur 7, med mulighed for at
printe og/eller gemme dette.
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Figur 7 - Printervenlig udgave af resultatliste

1.2.

Supplerende opl.

Via dette faneblad er det muligt at søge på supplerende oplysninger. Disse er grupperet i bokse, som logisk hører
sammen. Oplysningerne er IKKE nødvendigvis begrænset til dem, der er indlagt via kundesystemet, men visningen kan
løbende udbygges til øvrige stamdata, hvor det findes relevant.

Figur 8 - Søgning på supplerende oplysninger

Der kan for nuværende kunder søges på følgende, som knytter sig til aftalehaver:
• SE/CVR nummer.
• EU momsnummer.
Ligeledes er det muligt at søge på:
• Reg. nr.
Som svar på denne søgning vises, hvilken kunde, der anvender dette som (fakturerings-) registreringsnummer.
Ved lister kan der søges på:
• Et ListeID (fx KAUTL01)
Som svar på denne søgning gives alle de kunder, som modtager det angivne ListeID.
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1.3.

Betalingsstiller

Via dette faneblad er det muligt at søge på, hvilke kunder, der anvender en bestemt betalingsstiller, eller hvilke
betalingsstillere en kunde anvender.

Figur 9 - Søgning på betalingsstiller

1.4.

Datacenter

Via dette faneblad er det muligt at søge på, hvilke kunder, der anvender et bestemt datacenter, eller hvilke datacentre
en kunde anvender.

Figur 10 - Søgning på datacenter

1.5.

Terminaler

Via dette faneblad, er det muligt at søge oplysninger om de grupper, som terminaladgangen er opdelt i. Desuden gives
der oplysninger om kunder, der har adgang via disse grupper. Disse grupper kaldes efterfølgende for
kommunikationsgrupper.

Figur 11 - Søgebilledet til terminaloplysninger

• Søges på ’Datacenter’:
Viser resultatlisten, alle de terminalgrupper som det pågældende datacenter har, samt for hver gruppe, hvilke
kunder, der anvender disse adgange. Dette er vist i Figur 12.
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Figur 12 - Søg efter alle terminaler på et datacenter

• Søges på ’Komm id’ (Kommunikationsgruppe):
Viser resultatlisten den pågældende kommunikationsgruppe samt kunder, der anvender denne gruppe til deres
terminaladgange. Dette er vist i Figur 13.

Figur 13 Søgning efter terminaler på én specifik gruppe
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2. Resultatliste (fra Søg-billedet)
Når der udføres en søgning, fremkommer en resultatliste.
Resultatlisten ser ud som vist i Figur 6.
Hvis der søges på terminaler, ser resultatlisten anderledes ud, dette er beskrevet i pkt. 1.5 Terminaler.

Figur 14 - Flere oplysninger på kunden

Der er under hver kunde en linje, hvor der er et +. Klikkes på dette +, vil der åbne sig en liste over alle de kundetyper
(forretningsområder), denne kunde er oprettet med.

Figur 15 – Kundetyper på én kunde
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2.1.

Aktionsmenu på kunde

Venstreklikkes på øverste linje, hvor kunde står, fremkommer et lille billede, herefter kaldet ’aktionsmenu’, med de
muligheder, der er for denne kunde. Dette er vist i Figur 16.
Det skal bemærkes, at opbygningen af denne ’aktionsmenu’ varierer alt efter, hvad aktionen knytter sig til. Fx kan der
til kunde kun vælges iblandt 2 aktioner, mens der til kundetype, kan vælges iblandt tre aktioner, se pkt. 2.4 for
beskrivelse af ’Aktionsmenu’ på kundetyper.

Figur 16 - Aktionsmenu på kunde

2.2.

Abonnementer (på kunde)

Vælges ’Abonnementer’ åbnes et billede, hvor det er muligt at se ’Services’ for den pågældende kunde og få en
’Statistik’ over de transaktioner, som kunden har anvendt over en given periode.

2.2.1. Services, under Abonnementer
Vælges ’Abonnementer’ i aktionsmenuen for kunde, vises billede som kan ses i Figur 17.

Figur 17 - Abonnementer for kunde

Dette billede viser alle de services, som kunden har via de kundetyper, denne er oprettet med.
For beskrivelse af, hvorledes services knyttes til kundetyper, henvises til pkt. 2.6.7. Det er samme princip, der
anvendes i dette billede, blot samlet for hele kunden.
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2.2.2. Statistik, under Abonnementer
Ved skift til fanebladet ’Statistik’, fås billedet, som vist i Figur 18.
Systemet viser automatisk den periode/det (dato)interval, som der er samlet statistik for. Dette ses i boksen ’Statistik
resultat’.
Ønskes statistik på en specifik dato eller kortere periode, angives dette blot i felterne ’Aktiv fra’ og ’Aktiv til’ og der
klikkes derefter på ’Vis’. Herefter kommer resultatet i boksen ’Statistik resultat’.

Figur 18 - Faneblad statistik

2.3.

Vis (PDF på kunde)

Vælg ’Vis’ i aktionsmenuen for en kunde, som vist under pkt. 0 ’Aktionsmenu på Kunde’.
Herefter kan der åbnes og/eller gemmes et PDF print med et samlet overblik over kunden. Oversigten indeholder alle
de oplysninger der, i VP, er registreret på kunden.
De oplysninger, der vises for den pågældende kunde omfatter følgende:
• Hvem aftalehaver er.
• De kundetyper kunden er oprettet med.
• For hver kundetype vises:
o Stamoplysninger
o Adresser
o Tekniske oplysninger (hvis disse findes)
o Hvilke lister kundetypen modtager
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•
•

o Hvilke services der abonneres på
o Terminaloplysninger, hvis der er tilknyttet terminaler til kunden.
Hvilke (obligations, aktie og/eller investeringsaftaler) aftaler kunden evt. har.
Reg.nr.

Figur 19 Udsnit af PDF-dokument på ’Vis Kunde’

2.4.

Aktionsmenu på kundetype

I resultatlisten er der klikket på + for en fremsøgt kunde. Herefter vises en liste over de kundetyper, den pågældende
kunde er registreret med.

Figur 20 - Aktionsmenu på kundetype

Venstreklikkes på én af kundetyperne fremkommer et lille billede, herefter kaldet ’Aktionsmenu’, med de muligheder,
der er for denne kundetype. Dette er vist i Figur 21.
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Det skal bemærkes, at opbygningen af denne ’Aktionsmenu’ varierer alt efter, hvad aktionen knytter sig til. Fx kan der
til kunde kun vælges iblandt 2 aktioner, mens der til kundeTYPE, kan vælges iblandt 3 aktioner, se pkt. 0 for
beskrivelse af ’Aktionsmenu’ på kunde.

2.5.

Vis af én kundetype

Det er muligt at vælge ’Vis’ i aktionsmenuen for en kundetype.

Figur 21 - Vis PDF af én Kundetype

Herefter vises på skærmen et samlet overblik over de oplysninger, der er registreret på den valgte kundetype.
Oplysningerne er for overskuelighedens skyld grupperet i bokse, nogle af disse er markeret med
-/+. Ved klik på dette henholdsvis lukkes/åbnes boksen.

Figur 22 - Udsnit af oplysninger, der vises på skærm ved valgt af Vis på kunde

Det er også muligt at få denne liste på PDF print (vælges i øverste højre hjørne). Gøres dette, vil alle bokse være åbne,
og det er muligt at se alt, hvad der er registret på denne kundetype, se beskrivelse ovenstående under pkt. 2.3 ’Vis
(PDF på Kunde)’.

14/45

Kunde

2.6.

Redigér eksisterende kundetype

Hvis man, på aktionsmenuen for kundetype, har venstreklikket og valgt aktionen ’Redigér’, kan der ændres i de
oplysninger, der er registreret på kunden. Det er også muligt at tilføje nye kundetyper til kunden, se afsnit 3. Tilføj ny
kundetype til eksisterende kunde i denne vejledning for beskrivelse af dette.
Herunder er beskrevet de fanebilleder, der bliver vist, når man redigerer på kundetypen. Der er ikke gået i detaljer
med alle oplysninger, da der er flyover til alle felter som vil hjælpe igennem oprettelsen.
Det skal dog bemærkes, at der altid skal klikkes på knappen ’Gem’, for at oplysningerne bliver lagret i VP’s registre.

2.6.1. Skift af kundetype under redigering
Øverst på fanebladet ’Stamoplysninger’, er det muligt under feltet ’Kundetype’ at vælge, hvilken kundetype, der skal
have ændret oplysninger. Denne mulighed foreligger på alle fanerne. (Dog IKKE på ’Tekniske oplysninger’ og
’Terminaler’ da det ikke er alle Kundetyper, der har disse oplysninger).
Det er altså IKKE nødvendigt at gå via søge-billedet og aktionsmenuen for at skifte kundetype.

Figur 23 – Kundetyper på een kunde.

15/45

Kunde

2.6.2. Stamdata
For hver kundetype er der faste regler for, hvilke stamdata, der skal indtastes. Når der skiftes mellem de forskellige
kundetyper, skifter skærmbilledet automatisk og viser felter til stamdata.

Figur 24 - Rediger Kunde – Stamoplysninger på aftalehaver

Til alle felter er der hjælpetekster i form af flyover, som gerne skulle vejlede bruger i, hvordan felterne skal udfyldes.
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2.6.2.1.

Skift Aftalehaver

Denne funktionalitet kan naturligvis kun anvendes, hvis kunden selv er aftalehaver.
Klikkes på knappen ’Skift aftalehaver’, fremkommer en lille pop-up, med en kort vejledning til, hvad der manuelt skal
håndteres i forbindelse med aftalehaver skift.
Samtidig åbnes feltet til venstre for knappen, hvori det er muligt at skrive kundeID på den nye aftalehaver. Når dette
er angivet, klikkes på knappen ’Gem’. Herefter foretages en række valideringer, for at kontrollere, om det er muligt at
skifte til den ønskede aftalehaver.
Der fremkommer vejledende warnings-/fejltekster, hvis der ikke må skiftes eller der er andet, man skal være
opmærksom på.
Valideringer der udføres inden skiftet kan foretages, kunne fx være:
• Er den modtagende aftalehaver en juridisk aftalehaver?
• Har den modtagende aftalehaver de kundetyper, som den skiftende Aftalehaver har?
• Har skiftende og modtagende aftalehaver samme datacenter?
• Har den skiftende sftalehaver nogle kundetyper, som gør, at den ikke må skifte aftalehaver. (fx betalingsstiller
for andre)
Man bør være opmærksom på, at det er ALLE kundetyperne, for den Aftalehaver man laver skiftet på, som bliver
’flyttet over’ under den nye modtagende aftalehaver. Kundetyperne flyttes med de data og statusværdier, som de
antager på tidspunktet for skiftet.
Hvis alle betingelser for et skifte er til stede foretager systemet skiftet og returnerer til ’Søge-billedet’. Man skal
herefter igen fremsøge kunden, hvis man vil kontrollere skiftet.
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2.6.3. Adresser
For hver Kundetype er der faste regler for, hvilke typer af Adresser, der skal oprettes.

Figur 25 - Rediger Kunde - Adresser

•

Adressetype
I feltet ’Adressetype’ er listet alle de typer af adresser, der er defineret i VP’s system. Ud for nogle af
adressetyperne er vist en *. Dette betyder, at for den pågældende kundetype, er den type adresse en krævet
oplysning.

•

Knappen ’Hent primær adresse fra AH’
Klik på denne giver mulighed for en hurtig oprettelse af adresser, der er helt eller delvist identiske med det,
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der er givet for aftalehaveren.
Ved klik hentes den adresse, der er registreret for Aftalehaveren, og der er herefter mulighed for at redigere
og gemme den under den kundetype, der er under oprettelse.
•

Knappen ’Hent VP ejerbog’
(kun tilgængelig når adressetype er ’Aktiebogsføreradresse’).
Klik på denne giver mulighed for en hurtig oprettelse af den aktiebogsføreradresse, som firmaet VP Investor
Services har (kundeID 000AB), har som primære adresse.

•

Knappen ’Hent Computershare’
(kun tilgængelig når adressetype er ’Aktiebogsføreradresse’).
Klik på denne giver mulighed for en hurtig oprettelse af den aktiebogsføreradresse, som firmaet
Computershare A/S har (kundeID CPUSH), har som primære adresse.

Figur 26 Adresse – Hurtig hent af ’meget anvendte’ adresser

•

Knappen ’Tilføj/opdater adresse’
Klik på denne knap bevirker, at den adresse, der er givet i øverste del af skærmbilledet, flyttes til den
nederste del af skærmbilledet, med henblik på på senere opdatering ved klik på ’Gem’.
Oplysningerne bliver altså først gemt ved klik på ’Gem’, klik på ’Tilføj/opdater adresse’ bevirker ikke endelig
opdatering af VP’s registre.

•

Knappen ’Gem’
Klik på denne bevirker, at den/de adresse(r), der er vist i den nederste del af skærmbilledet, opdateres i VP’s
registre.

•

Feltet ’Kontaktpersoner’
Der kan tilføjes 3 kontaktpersoner pr. adressetype. Når der er indtastet én kontaktperson, klikkes på knappen
’Tilføj’, hvorved kontaktpersonen vises i en liste under dette felt.
Husk også at klikke på ’Tilføj/opdater’ knappen og dernæst ’Gem’, ellers lagres oplysningen ikke i VP’s
registre.
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•

Feltet ’Telefonnr., nat’
Der kan tilføjes 5 nat telefonnumre pr. adressetype. Når der er indtastet ét nummer, klikkes på knappen
’Tilføj’, hvorved telefonnummeret vises i en liste under dette felt.
Husk også at klikke på ’Tilføj/opdater’ knappen og dernæst ’Gem’, ellers lagres oplysningen ikke i VP’s
registre.

•

Aktionsmenu; ’Rediger’ (på én adressetype).
Hvis der skal ændres i en allerede registreret adresse, klikkes på ’Rediger’, hvorved adresseoplysningerne
vises i den øverste del af skærmbilledet, hvor de kan ændres.
Efter ændring klikkes på knappen ’Tilføj/opdater adresse’, således at ændringerne overføres til nederste del
af billedet, med henblik på senere opdatering ved klik på ’Gem’. (Se Figur 27)

•

Aktionsmenu; ’Slet’ (på én adressetype)
Hvis en adresse ikke længere er relevant, klikkes på ’Slet’ og derefter ’Gem’ så er adressen fjernet fra den
pågældende kundetype. (Se Figur 27)

Figur 27 - Aktionsmenu ved adresser
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2.6.4. Tekniske oplysninger
Her angives de tekniske oplysninger, der er for den pågældende kundetype.
Bemærk, det er ikke alle kundetyper, der har tekniske oplysninger, pt. er det kun:
• Aftalehaver
og følgende typer, som ikke selv er aftalehaver, men derimod ’knytter sig til fremmed’ aftalehaver,
• Udsteder
• Kontoførende Institut
• Storkunde
Figur 28 viser, de oplysninger, der her er defineret som tekniske oplysninger.

Figur 28 - Rediger kunde - Tekniske oplysninger
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2.6.4.1.

Opret datacenteraftale på en kunde

Skal der laves en ny datacenteraftale, åbnes listen i feltet ’Datacenter’, hvorved der fremkommer en liste over de
datacentre, der er registreret i VP’s system.

Figur 29 - Datacenteraftale

Det ønskede datacenter vælges og de øvrige oplysninger i boksen ’Datacenteraftale’ gives.
Herefter klikkes der på knappen ’Tilføj’, hvorved systemet viser oplysningerne vedr. den nye datacenteraftale i boksen
’Liste over kommunikationsaftaler’.
Ved klik på knappen ’Gem’ vil datacenteraftalen være registreret i VP’s systemer på den aktuelle kunde.
Når den nye datacenteraftale er registreret, kan der oprettes tilhørende kommunikationsaftaler til denne
datacenteraftale i boksen ’Kommunikationsaftale’.

2.6.4.2.

Opret kommunikationsaftale på en kunde

Skal der laves en ny kommunikationsaftale, skal dettes gøres i boksen ’Kommunikationsaftale’. Når datacenteraftalen
er registreret, vil der i kommunikations boksen, i feltet ’Datacenter’, være en liste over de datacentre, der er lavet
aftaler med. Der vælges det relevante datacenter, hvorefter der gives de øvrige oplysninger til
kommunikationsaftalen.

Figur 30 – Opret ny Kommunikationsaftale

Herefter klikkes der på knappen ’Tilføj’, hvorved systemet viser oplysningerne vedr. den nye kommunikationsaftale i
boksen ’Liste over kommunikationsaftaler’.
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Ved klik på knappen ’Gem’ vil kommunikationsaftalen være registreret i VP’s systemer.
Der kan også under selve oprettelsen af den nye kommunikationsaftale gives oplysninger om evt. LU, der skal
tilknyttes. Dette er beskrevet under pkt. 2.6.4.3 ’Tilknyt LU til kommunikationsaftale’.

2.6.4.3.

Tilknyt LU til kommunikationsaftale

Til en kommunikationsaftale kan der knyttes en LU (Logisk Unit, der styrer den fysiske kommunikation med kunden).
Der vil i feltet ’LU forbindelse’ være vist de LU forbindelser, der kan vælges iblandt, indenfor det aktuelle datacenter,
dvs. det datacenter, der står under feltet ’Datacenter’ (det gælder både under oprettelse og redigering af
kommunikationsaftale).
De LU-valg, der vises i listen, er dem, der er oprettet via de gamle PF-cics transaktioner A052 og A053.
LU’er, der allerede er tilknyttet, bliver vist nederst i boksen ’Lise over kommunikationsaftaler’, som vist under pkt.
2.6.4.5 Rediger kommunikationsaftale.
•

Rediger LU:
Hvis der skal ændres i allerede registrerede LU-oplysninger, skal man først markere, at der ønskes ændringer
til kommunikationsaftalen (som beskrevet under pkt. 2.6.4.5 Rediger kommunikationsaftale).
Herved kommer oplysninger vedr. kommunikationsaftalen og LU oplysningerne op i øverste del af billedet.
Det er nu muligt at ændre LU oplysningerne.

•

Tilføj LU:
Skal der tilknyttes en eller flere LU’er, gøres dette ved at klikke på knappen ’Tilføj’. Derefter vises de LU’er der
kan vælges iblandt i dropdown umiddelbart til venstre for knappen.

Figur 31 – Tilknyt LU til en Kommunikationsaftale

Det skal bemærkes, at oplysningerne endnu ikke er gemt. Det sker først når man i boksen
’Kommunikationsaftale’ klikker på knappen ’Opdater’ og herefter ’Gem’ i boksen ’Liste over
kommunikationsaftaler, jf. nedenstående.
•

Opdater LU oplysninger:
Der trykkes på knappen ’Opdater’, i boksen ’Kommunikationsaftaler’, hvorved de redigerede (Se Figur
32)/Slet-markerede(Se Figur 34 og Figur 35) LU-oplysninger vist i nederste del af billedet i boksen ’Liste over
kommunikationsaftaler’. mhp. senere endelig registrering ved klik på knappen ’Gem’.
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Figur 32 - Tekniske oplysninger LU klar til at blive opdateret

•

Gem LU oplysninger:
Der trykkes på knappen ’Gem’, hvorved alle de oplysninger vist i boksen ’Liste over kommunikationsaftaler’
gemmes i VP’s system

Figur 33 Gem af LU via Kommunikationsaftalen

•

Slet LU:
Hvis en LU ikke længere skal kunne benyttes af kunden, skal denne fjernes/slettes fra kunden.
Den kommunikationsaftale som LU’en er tilknyttet vælges således, at aftalen er aktiv i boksen
’Kommunikationsaftale’.
Der venstreklikkes på linien for den pågældende LU i boksen ’Kommunikationsaftale’, herved kommer der en
aktionsmenu med muligheden ’Slet’, som vist i Figur 34.
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Figur 34 – Slet LU via aktionsmenu

Vælges slet, vil teksten ’Slet’ stå på linjen for LU’en, som vist i figur Figur 35.

Figur 35 – LU vist markeret til sletning

Der trykkes på knappen ’Opdater’, hvorved de redigerede/slet-markerede LU-oplysninger vises i nederste del
af billedet i boksen ’Liste over kommunikationsaftaler’, med henblik på senere ’Gem’ af disse ændringer.

2.6.4.4.

Rediger datacenteraftale

Allerede registrerede datacenteraftaler kan ændres, med henblik på at lukke eller helt slette disse.
•

Redigering af oplysninger vedr. datacenteraftalen, sker ved at venstreklikke på linjen med datacenteret i
boksen ’Liste over kommunikationsaftaler’. Herved bliver øverste del af skærmen åben for opdatering af
Datacenter oplysningerne.

Figur 36 - Rediger Kunde – Ændring af datacenteroplysninger
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•

Slet / Luk datacenteraftale
En datacenteraftale kan lukkes/slettes, hvis der ikke ligger åbne kommunikationsaftaler under denne.
Findes der terminaler til denne aftale, bør disse fjernes fra kunden inden slet af aftale. Hvis der kun lukkes, er
det ikke nødvendigt at fjerne terminaladgangen, men det bør vurderes fra aftale til aftale.

•

Opdater datacenteraftale
Trykkes på knappen ’Opdater’, i boksen ’Datacenteraftale’, bliver de redigerede oplysninger vist i boksen
’Liste over kommunikationsaftaler’. Med henblik på senere endelig registrering ved klik på knappen ’Gem’
Det anbefales ikke at slette aftaler, men derimod at lade dem udgå ved at anføre en slutdato på aftalen.

Figur 37 – Tekniske oplysninger Redigering af Datacenter aftale

•

Gem oplysninger om datacenteraftalen
Efter endt ajourføring i boksen ’Datacenteraftale’ klikkes på knappen ’Opdater’ og oplysningerne overføres
igen til boksen med ’Liste over kommunikationsaftaler’, med henblik på senere opdatering ved klik på
knappen ’Gem’.

2.6.4.5.

Rediger kommunikationsaftale og LU

Allerede registrerede kommunikationsaftaler og dertil knyttede LU’er, kan ændres, med henblik på at lukke / slette
disse, eller der kan tilknyttes/slettes LU (se pkt. 2.6.4.3 ’Tilknyt LU til kommunikationsaftale’).
•

Redigering af oplysninger vedr. kommunikationsaftalen, sker ved at venstreklikke på linjen med
kommunikationsaftalen i nederste del af billedet, på tilsvarende måde som vist for datacenter. Herved bliver
øverste del af skærmen åben for opdatering af kommunikations-/LU oplysningerne.
Der kan kun laves kommunikationsaftaler indenfor de datacentre, som kunden har aftaler med. Dette vises
ved, at der i feltet ’Datacenter’ i boksen for ’Kommunikationsaftale’ kun bliver vist de datacentre, som
kunden har datacenteraftaler med.
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Figur 38 - Rediger Kunde – Ændring af Kommunikations / LU oplysninger
•

Slet / Luk kommunikationsaftale
En kommunikationsaftale kan lukkes ved at give en slutdato eller slettes via aktionsmenuen.

•

Gem oplysninger om kommunikationsaftalen
Efter endt ajourføring klikkes på knappen ’Opdater’, og oplysningerne overføres igen til boksen ’Liste over
kommunikationsaftaler’ med henblik på senere opdatering ved klik på knappen ’Gem’.

2.6.4.6.

Skift datacenter

Hvis der skal foretages skift af datacenter for en aftalehaver, skal dette først håndteres for den aftalehaver, som
ønsker at skifte datacenter. Dvs. det er aftalehaver, der er styrende for skiftet af datacenter.
Når skiftet er foretaget på aftalehaveren, skal det for de kunder, som aftalehaveren evt. er aftalehaver for, manulet
sikres, at de også får skiftet datacenter. Dette kan først gøres, når selve aftalehaveren har fået tilknyttet ny aftale med
et datacenter.
Hvis fx Danske Bank skulle skifte datacenter, skal dette gøres forst på 03000 og dernæst på 03043 og 04444, jf.
koncern hierarki, vist i Figur 4.
På en kunde, er det muligt at sætte en fremtidig start- og slutdato op for dels datacenter- og kommunikationsaftaler.
Gøres dette, vil der på dagen for skiftet blive sendt en e-mail til dem, som abonnerer på e-mailservicen ’Ændring
krævet vedr. lister/LU’.
Denne e-mail giver en ’reminder’ om, at der skal flyttes lister, LU’er og terminaler.
Man kan også vælge at udføre ændringen på selve dagen for skiftet. Man bliver således guidet med warnings om,
hvad der skal håndteres i forbindelse med skift af datacenter. Dette kan være:
- LU’er, der skal tilknyttes en kommunikationsaftale.
- Lister, der evt. skal sendes via det nye datacenter.
- Terminaler, der skal fjernes/tilknyttes det nye datacenter osv.
Hvis der skiftes datacenter, skal det vurderes, om man vil have historik på kunden og dermed IKKE slette den tidligere
datacenteraftale (så sættes en slutdato på både datacenter- og kommunikationsaftalen) eller man blot fysisk vil fjerne
denne information.
Der skal dog huskes ved skift af datacenter, at der er visse situationer, hvor det gamle datacenter skal have lister indtil
årsskiftet. Er dette tilfældet kan aftalerne ikke slettes.
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2.6.5. Aktivér
For den kundetype man aktuelt redigerer, gælder, at der først bliver brobygget til de ej omlagte tabeller (CDDB), når
’Status’ på Kundetype’ sættes til ’Aktiv’.
Ligeledes kan der først tilknyttes ’Lister’ og ’Services’ samt ’Terminaler’ til kundetypen, når kundetypen har status
’Aktiv’, dvs. disse faneblade bliver først åbne for indtastning, når ’Status på Kundetype’ = ’Aktiv’.

Figur 39 - Rediger Kunde - Aktivér billede

• Kundestatus:
Hvis en aftalehaver på kundeniveau får ændret status til ’Suspenderet’, vil alle de kunder, som anvender denne
aftalehaver, også få kundestatus sat til ’Suspenderet’.
• Status på kundetype:
Status på Kundetypen kan antage de værdier, som VP’s system har defineret og efter de regler, der er sat for skift
af status.
- ’Lukket’;
hvis status sættes til lukket forbliver alle services/abonnementer på kundetypen.
- ’Udgået’;
hvis status sættes til udgået inaktiveres alle services/abonnementer automatisk.

2.6.6. Lister
Her skal angives, hvilke lister den pågældende kundetype skal have.
Systemet viser automatisk et billede med de lister, som den pågældende kundetype kan modtage. De pligtige lister er
markeret med rødt.
Listen vælges for den pågældende kundetype ved klik i kolonnen ’Valgt’. (Se Figur 40)
Bemærk det er ikke alle Kundetyper, der kan modtager lister, pt. er det kun:
• Aftalehaver
• Datacenter
• Aktieselskab og
• Kontoførende Institut
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Figur 40 – Lister til aftalehaver

•

Knappen ’Hent skabelon fra anden kunde’:
Hvis der i feltet før denne knap skrives et validt kundeID og der klikkes på Hent-knappen, vil alle de
listeopsætninger, der er sat for det angivne kundeID, blive kopieret til dette skærmbillede.
Således kan man slippe for at lave samme Liste-kombination for fx en KI. De oplysninger der kopieres er;
- Hvilke lister der skal modtages.
- Hvordan linjen er sat.
- Opbygningen af destination

•

Knappen ’Vælg alle pligtige’:
Klikkes på denne knap, vil der automatisk blive sat flueben i kolonnen ’Valgt’ for alle de lister der er pligtige
for denne kundetype.

•

Feltet ’Modtagende datacenter’:
Åbnes denne dropdown vil der blive vist liste over alle de datacentre, som kunden har aftale med (eller
dennes aftalehaver har datacenteraftale med).
Når der vælges et datacenter i listen vil dennes 2-bogstavs forkortelse blive vist i kolonnen ’Datacenter’.
Denne oplysning benyttes bl.a til at automatisk opbygning af dest-id, hvis dest-id ikke specifikt angives af
aktør.

•

Knappen ’Nulstil dest-id’er’:
Klikkes på denne knap vil alle de oplysninger, der står i kolonnen ’Dest-id’ blive nulstillet.

•

Knappen ’Gem’:
Klikkes på denne knap vil alle de oplysninger, der står i billedet, blive registreret i VP’s systemer.

•

Kolonnen ’Pligtig’:
En rød firkant i denne kolonne indikerer, at den pågældende liste er pligtig for den aktuelle kundetype.
Selvom en liste er pligtig, kan man godt undlade at sende den til kunden, det afhænger af hvad der markeres
under feltet ’Valgt’ (se nedenstående).
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•

Kolonnen ’Valgt’
I denne kolonne kan klikkes flueben til og fra. Hvis flueben er klikket til, vil den valgte liste blive dannet og
sendt til kunden efter de regler der er for dette.

•

Kolonnen ’Linie’
I denne kolonne vises de muligheder, der er for levering af listen.
Der vises kun de linier, som listen kan leveres på for det pågældende datacenter.

•

Kolonne ’Datacenter’
Se beskrivelse under knappen ’Modtagende datacenter’.

•

Kolonnen ’Dest-id’
Denne kolonne kan enten efterlades blankt eller der kan angives, hvilken destination den pågældende liste
skal sendes til. Efterlades den blank beregner systemet dest-id ud fra, hvordan datacenterets andre kunder
modtager listen.

2.6.7. Services
På denne fane er det muligt at se, hvilke services, der automatisk bliver tilknyttet kundetypen ud fra den/de
forretningsområde(r) en Service er tilknyttet.
Det er muligt at flytte en service fra den ene til den anden boks vha. pilene i midten. Når der bliver flyttet fra den ene
boks til den anden, gemmes der automatisk.
De services der er markeret med *, er dem, der er i VP’s system, er defineret som pligtige for kundetypen.
Ud for hver service vil det som det første stå, hvordan den pågældende service leveres. Typisk vil der stå;
• MQ/FTP, som indikerer, at servicen leveres via MQ
• Printer, som indikerer, at servicen er valgt leveret, som print.
• Redigeret over linien, som indikerer, at der dannes en ESF-fil til kunden med oplysningerne

Figur 41 – Services på en aftalehaver
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2.6.7.1.

Alternativ levering af services

Services/Infoer sendes sædvanligvis via MQ.
Hvis en Info skal leveres på en alternativ måde, tilbyder VP at sende visse Infoer, som print eller ’Redigeres over linjen’
i stedet for.
Skal leveringen af en Info ændres, markers Infoen i boksen ’Valgte services’.
Når linjen med Infoen er markeret, vil der i boksen ’Alternativt medium’, være mulighed for at vælge ’Printer’ eller
’Redigeret over linien’ i dropdownmenuen.
Tryk herefter på ’Gem’.
Der vil derefter, ud for den pågældende service i boksen ’Valgte services’, blive anført ordet ’Printer’ eller ’Redigeret
over linien’ afhængig af, hvad der er valgt, som det er vist i Figur 42..
For at Infoen kan printes, skal man desuden også huske at bestille servicens modsvarende liste, dette gøres under
fanebladet ’Lister’.

Figur 42 - Alternativ levering af en Info
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2.6.8. Terminaler
Hvis der skal gives terminaladgange til en kunde, skal kunden enten være Aftalehaver eller Kontoførende institut.
Kun for disse kundetyper er fanebladet ’Terminaler’ åbent.
Hvis det er en ny kunde, der skal have terminaladgang, vil billedet se ud som vist i Figur 43.

Figur 43 Skærmbillede til at give Terminaladgang

Der skal (hos datacenteret) tages stilling til, om kunden skal have adgang via en allerede eksisterende
kommunikationsgruppe, eller om der skal oprettes en helt ny kommunikationsgruppe til kunden.
Dette er visualiseret med de bokse, skærmbilledet er grupperet i.
• ’Datacenter aftale’ boksen
I denne boks, vælger du hvilken datacenteraftale, terminaladgangen knytter sig til. Hvis der er flere datacenteraftaler
for kunden, vises det i dropdown, hvor den relevante aftale vælges.

Figur 44 Vælg hvilken datacenteraftale adgangen knytter sig til

• ’Opret / Rediger kommunikationsgruppe samt terminaler’ boksen
Denne boks er default lukket. Kan åbnes ved klik på ’+’ øverst i venstre hjørne.
Her kan du:
• Oprette nye kommunikationsgrupper.
• Oprette nye terminaler og standardoplysninger til disse.
• Rette oplysninger på eksisterende terminaler (inkl. de standardoplysninger, der knytter sig til terminaler)
Se beskrivelse for dette i pkt. 2.6.8.2 ’Opret ny kommunikationsgruppe’ og pkt. 0 ’Opret ny terminal’ samt 2.6.8.5 ’Ret
i terminal oplysninger’.
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Figur 45 Terminal og Standardoplysninger til disse

• ’Tilknyt til eksisterende kommunikationsgruppe’ boksen
Denne boks er default åben. Kan lukkes ved klik på ’-’ øverst i venstre hjørne.
Det er i denne boks du vælger, at kunden skal have terminaladgang via en allerede eksisterende
kommunikationsgruppe.

Figur 46 Tilknyt til eksisterende kommunikationsgruppe

Se beskrivelse for dette i pkt. 2.6.8.1.2 ’Terminaladgang via eksisterende kommunikationsgruppe’.
• ’Terminaladgange’ boksen
I den boksen ’Terminaladgange’, ses de terminaladgange kunden er registreret med.
Ved venstreklik på linjerne, fås aktionsmenu, med de handlinger du kan foretage på enten kommunikationsgruppen
eller terminaler.

Figur 47 De terminaladgange der er oprettet på kunden
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2.6.8.1.

Giv kunde terminaladgang

Når kunden skal have adgang til terminaler, kan dette enten ske via en allerede eksisterende kommunikationsgruppe,
eller der kan oprettes en helt ny kommunikationsgruppe til kunden.

2.6.8.1.1. Terminaladgang via NY kommunikationsgruppe
Hvis kunden skal have sin egen kommunikationsgruppe, klikkes på ’+’ øverst i venstre hjørne i boksen ’Opret / Rediger
kommunikationsgruppe samt terminaler’.
Det er beskrevet i pkt. 2.6.8.2. ’Opret ny kommunikationsgruppe’, hvordan sådan en gruppe oprettes, og i pkt. 0
’Opret ny terminal’, hvordan terminaler knyttes til en ny kommunikationsgruppe.

2.6.8.1.2. Terminaladgang via eksisterende kommunikationsgruppe
Hvis kunden skal have adgang via en kommunikationsgruppe, som allerede eksisterer på denne
aftalehaver/datacenteraftale (kontofører), skal boksen ’Tilknyt til eksisterende kommunikationsgruppe’ anvendes.
Det vælges i dropdown, hvilken kommunikationsgruppe kunden skal knyttes til.

Figur 48 Tilknyt til eksisterende kommunikationsgruppe

Herefter vises de terminaler, der er oprettet på denne kommunikationsgruppe, som det fremgår af Figur 49.

Figur 49 En Kommunikationsgruppe er valgt og der vises terminalerne til denne

Klikkes på knappen ’Tilføj’, bliver kunden tilknyttet den valgte kommunikationsgruppe. Derefter vil den valgte
terminaladgang blive vist i boksen ’Terminaladgange’.

Figur 50 Registrerede Terminal adgange på en kunde
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2.6.8.2.

Opret ny kommunikationsgruppe

Hvis der skal oprettes en ny kommunikationsgruppe, gives oplysninger i de felter, der er anført i boksen ’Opret /
Rediger kommunikationsgruppe samt terminaler’.
Der er ikke nogle oplysninger, der er krævet. Hvis du ikke har alle oplysninger, klikkes blot på ’Tilføj’ og den
kommunikationsgruppe, der står øverst i boksen, bliver oprettet (I Figur 51 er det gruppen DB002). Systemet generer
automatisk det næste ledige kommunikationsnummer, der ikke efterfølgende kan ændres.
Når der oprettes en kommunikationsgruppe, skal der samtidig oprettes en terminal til den pågældende
kommunikationsgruppe. Disse oplysninger vedr. terminalen gives i boksen ’Opret ny terminal’.
Når oplysninger vedr. kommunikationsgruppe og terminal er givet, klikkes på knappen ’Tilføj’. Herefter er
kommunikationsgruppen og terminalen oprettet. Dette vises i nederste del af skærmbilledet ’Vis Terminal adgange’.

Figur 51 Opret ny kommunikationsgruppe og terminal til denne gruppe

Har du indtastet forkerte oplysninger eller andet, der gør at du ønsker et blankt billede til indtastning, klikkes på
knappen ’Nulstil’. Dette gælder også, hvis der fx skal oprettes flere terminaler til én ny kommunikationsgruppe.
Der er flyover til felter i begge bokse. Det anbefales at klikke på disse, for at få hjælp til udfyldelse, fx hvordan feltet
’LU navn’ normalt opbygges.
Når kommunikationsgruppen og terminal er oprettet, ser skærmbilledet ud, som Figur 52. På dette skærmbillede
fremgår det i ’Terminaladgange’, at adgangen til kommunikationsgruppen/ terminalerne er gemt og registreret på
kunden.
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Figur 52 NY kommunikationsgruppe og terminaladgang lavet til aftalehaver
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2.6.8.3.

Opret nye terminaler

Hvis nye terminaler skal oprettes til en eksisterende kommunikationsgruppe, skal du klikke på ’+’ i øverste højre
hjørne af boksen ’Opret / Rediger kommunikationsgruppe samt terminaler’.
Derefter vælges hvilken kommunikationsgruppe, der skal oprettes nye terminaler på. Dette vælges i dropdown, som
vist i Figur 53.
Opmærksomheden henledes på feltet ’Datacenter’, som er vist øverst i skærmbilledet. De valg, der præsenteres i
feltet ’Kommunikationsgruppe’, afhænger nemlig af det valgte datacenter.

Figur 53 Opret ny Terminal til en eksisterende kommunikationsgruppe

Når kommunikationsgruppe er valgt, indtastes oplysningerne om terminalen og der klikkes på knappen ’Tilføj’.
Herefter vises den nye terminal i boksen ’Terminaladgange’ under den pågældende kommunikationsgruppe.

2.6.8.4.

Ændre (fjern) terminaladgang for en kunde

Hvis en kunde IKKE længere skal have en terminal adgang, fremsøges kunden og på fanebladet ’Terminaler’, i boksen
’Terminaladgange’, venstreklikkes med musen på linjen, hvor kommunikationsgruppen står.
Der fremkommer en aktionsmenu med valgene; ’Rediger’ eller ’Fjern fra kunde’.
Der vælges ’Fjern fra kunde’, hvorved selve adgangen for kunden blokeres. Selve kommunikationsgruppen med
tilhørende terminaler er IKKE slettet.
Skal kommunikationsgruppen og terminaler slettes, gøres dette via datacentret, se pkt. 2.6.8.6 ’Slet terminaler via
Datacenter’.
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Figur 54 - Aktionsmenu på Terminaladgange

2.6.8.5.

Ret terminaloplysninger

Terminaloplysninger består af to dele: den del der vedrører kommunikationsgruppen (standardterminaloplysningerne)
og selve oplysningerne om terminalen.
Disse (standard) oplysninger rettes ved at venstreklikke på linjen for kommunikationsgruppen (der hvor der står
kommunikationsgruppe nummeret). Herved fremkommer en aktionsmenu med valgene ’Rediger’ og ’Fjern fra kunde’.
Der vælges ’Rediger’ og de oplysninger, der er registreret for denne kommunikationsgruppe vises i boksen ’Opret /
Rediger kommunikationsgruppe samt terminaler’, med mulighed for at ændre i disse.
Når ændring er foretaget klikkes på knappen ’Opdater’ hvorefter oplysningerne er gemt i VP’s registre, og bliver som
kvittering vist i boksen ’Terminaladgange’.

2.6.8.6.

Slet terminaler via Datacenter

Hvis der er terminaladgange, som ikke længere skal anvendes, skal sletning af disse ske via det datacenter,
terminaladgangene er tilknyttet.
Datacentret søges frem og fanebladet ’Terminaler’ vælges. Her listes alle de kommunikationsgrupper og tilhørende
terminaler, der er oprettet på datacenteret. Dette er vist i Figur 55.

Figur 55 Terminaler set via Datacentret
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•

Slet kommunikationsgruppe
I boksen ’Terminaler’ venstreklikkes på den kommunikationsgruppe, man vil slette. Herved fremkommer en
aktionsmenu med muligheden ’Slet’.
Vælges ’Slet’ vil den pågældende gruppe og alle tilhørende terminaler blive slettet. Alle kunder, der før havde
adgang via denne gruppe, har således IKKE længere terminaladgang.

Figur 56 Slet af en hel gruppe med tilhørende terminaler

•

Slet Terminal
I boksen ’Terminaler’ venstreklikkes på den terminal, du vil slette. Herved fremkommer en aktionsmenu med
muligheden ’Slet’.
Vælges ’Slet’ vil den specifikke terminal blive slettet.

Figur 57 Slet af én specifik terminal

•

Vis kunder til en kommunikationsgruppe
Inden du sletter en kommunikationsgruppe, er det relevant først at kontrollere om gruppen har kunder
tilknyttet. Dette gøres i boksen ’Liste af kunder pr. komm-gruppe’.
Vælg i dropdown, og hvilken kommunikationsgruppe, der ønskes information om. Efter valg vises hvilke
kunder, der evt. måtte være tilknyttet kommunikationsgruppen.

Figur 58 List kunder tilhørende en gruppe
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2.7.

Slet kundetype

En kundetype kan slettes, når kundetypen har gennemlevet de regler for skift af status, som VP’s system er defineret
med.
Dvs. en aktiv kundetype skal først lukkes og dernæst være udgået i et døgn. Først derefter kan kundetypen slettes.
Når alle kundetyper under én kunde er Udgået, sættes status på kunden automatisk til suspenderet.
Når den sidste kundetype på en kunde slettes bevirker dette, at systemet sletter alt vedr. kunden fra VP’s registre.
Ønskes kunden bibeholdt i VP’s registre, skal man lade status på én kundetype stå i status udgået, hvorved kunden
bibeholdes i status suspenderet.

Figur 59 - Aktionsmenu Kundetype
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3. Tilføj ny kundetype til eksisterende kunde
Når du redigerer en kunde, og dermed en kundetype, er det muligt at registrere, at denne kunde skal have en ny
kundetype.
I dropdown vælges den nye kundetype, og ved klik på knappen ’Tilføj’, oprettes en ny kundetype på den pågældende
kunde.
De oplysninger, der herefter skal gives for denne type af kunde, følger det, der er beskrevet under pkt. 4 ’Opret ny
kunde’.

Figur 60 - Tilføj Kundetype på en eksisterende kunde
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4. Opret ny Kunde
I menulinjen vælges som vist nedenstående.

Figur 61 - Menu 'Opret Kunde'

Figur 62 viser hvilke kunder, der kan oprettes i VP’s system. Denne liste fremkommer ved klik på dropdown i boksen
’Kundetype’.

Figur 62 - Opret ny Kunde

Bemærk, at det ikke er alle typer, der er ’almindelig’ at oprette rent forretningsmæssigt.
Man bør være varsom med at oprette kundetyper, som har karakter af interne systemdata, fx ’Systemejers
Datacenter’, ’Insider service udbyder’, ’Custody’ osv., som har noget med VP’s interne opsætning af gøre.
Når kundetypen er valgt guider systemet igennem oprettelsen, således at alle felter på fanebladene bliver udfyldt og
valideret ved klik på ’Gem’.
For alle felter gælder, at der er flyover, så der er hjælp tilgængelig for udfyldelse af disse.
Der gives fejlmeddelelse, hvis et felt ikke er udfyldt eller ikke er udfyldt korrekt.
Efter endt indtastning på fanerne: ’Stamdata’, ’Adresser’ og ’Tekniske oplysninger’ skal der via fanebladet ’Aktiver’
ændres status, således, at den nye Kunde bliver sat aktiv.
Først efter aktivering åbnes fanerne ’Lister’, ’Services’ og ’Terminaler’, så det er muligt at registrere disse oplysninger,
hvis det er aktuelt for den pågældende kundetype.
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For detaljer om de enkelte faneblade henvises til afsnit 2.6 Rediger eksisterende kundetyper.

4.1.

Opret kunde som aftalehaver

I systemet skal man vælge, hvilken type af aftalehaver, man vil oprette.
Bemærk, feltet ’Type aftalehaver’. Dette er ene og alene lavet med henblik på brobygningen til de ej omlagte tabeller
(CDDB), og altså ikke noget Kunderne sender til VP på de dertilhørende blanketter for oprettelse.

Figur 63 - Type aftalehaver

•

Særlig aktieudsteder
Der oprettes en aftalehaver med henblik på, at der efterfølgende oprettes et Aktieselskab under denne
aftalehaver (teknisk er det kundetype 6 /AH- og 16/AS).

•

Særlig obligationsudsteder
Der oprettes en aftalehaver med henblik på, at der efterfølgende oprettes en Udsteder under denne
aftalehaver (teknisk er det kundetype 6/AH- og 4/UD).

•

Alm. Juridisk aftalehaver
Der oprettes en aftalehaver i ordets juridiske forstand (teknisk er det kundetype 6 /AH).

•

AH selv DC
Der oprettes en aftalehaver, og systemet opretter automatisk kundetypen Datacenter til denne aftalehaver
(teknisk er det kundetype 6 /AH og 5/DC).
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4.2.

Opret kunde med ’fremmed’ aftalehaver

Hvis man vil oprette en kunde, som IKKE selv har den juridiske forpligtigelse, men har lavet aftale med en anden VPKunde om at overtage de juridiske forpligtigelse, oprettes kunden, som vist i Figur 64.
Der skal altså gives et validt Kunde ID som er juridisk aftalehaver, for at registreringen kan foretages.

Figur 64 - Opret Kunde - fremmed Aftalehaver
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5. Bilag A; Kunde og Kundetype.
I vejledningen skelnes mellem en kunde og en kundetype. Dette er forsøgt illustreret nedenstående.
En Kunde –her 03000- har i det første eksempel 7 forskellige Kundetyper.
En Kunde kan selv være Aftalehaver, som vist øverst, hvor 03000 både står i kolonnen under ’Aftalehaver’ og ’Kunde
ID’.
En Kunde kan også ’knytte sig til en fremmed’ Aftalehaver, som vist i midten og nederst, hvor Kunde ID for 03043 og
04444, knytter sig til Aftalehaveren 03000.

Figur 65 - Forskellige former for Aftalehavere
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