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1 Eksportér nøglefil
For at eksportere din nøglefil anvendes funktionen Eksportér nøglefil, som findes i menuen
Generelt » Sikkerhedsfunktioner » Eksportér nøglefil og ser ud som vist i figur 1:

Figur 1. Funktionen ”Eksportér nøglefil”.

Denne funktion gør det nemt for dig at eksportere din nøglefil fra din harddisk til fx en diskette
eller et netværksdrev.
Bemærk, at eksportering af nøglefilen er ligesom en kopiering. Derfor slettes nøglefilen ikke fysisk
fra dens lokation efter eksportering. For at slette den, se afsnit 3.

1.1

Eksportér til diskette

Du skal have ny computer og vil derfor eksportere din nøglefil til en diskette. For at gøre dette skal
du følge nedenstående procedure:


I listen i feltet Select key file to export er der pr. default vist den eller de nøglefiler, der ligger
på standard lokationen c:\vponline.
Hvis du – da du registrerede dig som bruger – valgte at placere nøglefilen på c:\vponline vil
nøglefilen hedde det samme som dit brugernavn.
Valgte du at placere nøglefilen et andet sted på din harddisk end på c:\vponline skal du bruge
knappen Browse for at finde den. Nøglefilen vil i dette tilfælde være navngivet som en
kombination af dit kundenr. og dit bruger ID. Når du har valgt nøglefilen vil den i listen i feltet
Select key file to export blive vist med dit brugernavn.



Vælg den ønskede nøglefil i listen.



I feltet Export to vælger du, hvortil nøglefilen skal eksporteres.
Pr. default står der a:\ som er stien til diskettedrevet.
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Indsæt disketten i computerens diskettedrev og tryk på knappen Export.



Din nøglefil importeres nu til disketten.

1.2

Eksportér til netværksdrev

Du skal have ny computer og vil derfor eksportere din nøglefil til et netværksdrev. For at gøre dette
skal du følge nedenstående procedure.


I listen i feltet Select key file to export er der pr. default vist den eller de nøglefiler, der ligger
på standard lokationen c:\vponline.
Hvis du – da du registrerede dig som bruger – valgte at placere nøglefilen på c:\vponline vil
nøglefilen hedde det samme som dit brugernavn.
Valgte du at placere nøglefilen et andet sted på din harddisk end på c:\vponline skal du bruge
knappen Browse for at finde den. Nøglefilen vil i dette tilfælde være navngivet som en
kombination af dit kundenr. og dit bruger ID. Når du har valgt nøglefilen vil den i listen i feltet
Select key file to export blive vist med dit brugernavn.



Vælg den ønskede nøglefil i listen.



I feltet Export to vælger du, hvortil nøglefilen skal eksporteres.
Pr. default står der a:\ som er stien til diskettedrevet. Vil du eksportere nøglefilen til roden på
et netværksdrev med bogstavet H skriver du h:\ i stedet for a:\
Vil du eksportere nøglefilen til mappen Morten Thorsen, som ligger i mappen Nøglefiler på
netværksdrevet H skriver du stien H:\Nøglefiler\Morten Thorsen i stedet for a:\



Tryk på knappen Export.



Din nøglefil importeres nu til den angivne lokation.

Hvis eksporteringen af nøglefilen fejler vil du få vist en fejlmeddelelse i feltet Messages.
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2 Importér nøglefil
For at importere din nøglefil anvendes funktionen Importér nøglefil, som findes i menuen Generelt
» Sikkerhedsfunktioner » Importér nøglefil, og ser ud som vist i figur 2:

Figur 2. Funktionen ”Importér nøglefil”.

Denne funktion gør det nemt for dig at importere din nøglefil fra fx en diskette eller et
netværksdrev til din harddisk.

2.1

Importér fra diskette

Du har fået ny computer og har derfor eksporteret din nøglefil til en diskette. Du vil nu importere
din nøglefil fra disketten til din harddisk således, at du igen kan anvende vp.ONLINE™. For at gøre
dette skal du følge nedenstående procedure:


I feltet Import from er der pr. default angivet stien til din computers diskettedrev, a:\



Indsæt disketten i computerens diskettedrev og tryk på knappen Refresh. Herefter vil
nøglefilen blive vist i listen i feltet Select key file to import.



Vælg den ønskede nøglefil og tryk på knappen Import.



Din nøglefil importeres nu til standard lokationen c:\vponline på din harddisk.

2.2

Importér fra netværksdrev

Du har fået ny computer og har derfor eksporteret din nøglefil til et netværksdrev. Du vil nu
importere din nøglefil fra netværksdrevet til din harddisk således, at du igen kan anvende
vp.ONLINE™. For at gøre dette skal du følge nedenstående procedure:


I feltet Import from er der pr. default angivet stien til din computers diskettedrev, a:\
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Hvis din nøglefil ligger i netværksdrevets rod (dvs. den ligger ikke i en mappe) erstatter du
diskettedrevets bogstav A med netværksdrevets bogstav og trykker på knappen Refresh.
Dvs. hvis netværksdrevets bogstav er H skriver du h:\ i stedet for a:\ og trykker på knappen
Refresh.



Hvis din nøglefil ligger i en mappe på netværksdrevet skal du skrive den fulde sti til nøglefilen
og herefter trykke på knappen Refresh.
Dvs. hvis din nøglefil ligger i mappen Morten Thorsen, som ligger i mappen Nøglefiler på
netværksdrevet H skriver du stien H:\Nøglefiler\Morten Thorsen og trykker på knappen
Refresh.



Efter tryk på knappen Refresh vil din nøglefil være at finde i listen i feltet Select key file to
import.



Vælg den ønskede nøglefil og tryk på knappen Import.



Din nøglefil importeres nu til standard lokationen c:\vponline på din harddisk.

Hvis importeringen af nøglefilen fejler vil du få vist en fejlmeddelelse i feltet Messages.
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3 Slet nøglefil
For at slette din nøglefil anvendes funktionen Slet nøglefil, som findes i menuen Generelt »
Sikkerhedsfunktioner » Slet nøglefil, og ser ud som vist i figur 3:

Figur 3. Funktionen ”Slet nøglefil”.

Denne funktion gør det nemt for dig at slette din nøglefil hvis det er nødvendigt. Hvis du skal bruge
nøglefilen igen skal du huske at tage en backup (fx ved at kopiere nøglefilen til en diskette eller et
netværksdrev).
For at slette en nøglefil permanent skal du følge nedenstående procedure:


Vælg den ønskede nøglefil i listen i feltet Select key file to delete.
Hvis du – da du registrerede dig som bruger – valgte at placere nøglefilen på c:\vponline vil
nøglefilen hedde det samme som dit brugernavn.
Valgte du at placere nøglefilen et andet sted på din harddisk end på c:\vponline skal du bruge
knappen Browse for at finde den. Nøglefilen vil i dette tilfælde være navngivet som en
kombination af dit kundenr. og dit bruger ID. Når du har valgt nøglefilen vil den i listen i feltet
Select key file to export blive vist med dit brugernavn.



Når den ønskede nøglefil er valgt trykker du på knappen Delete.



Du vil nu blive bedt om at bekræfte sletningen.
Dette gøres for at sikre, at du virkelig har i sinde at slette nøglefilen og at det ikke sker ved et
uheld. Vil du fortsætte med sletningen trykker du på knappen OK. Vil du ikke fortsætte med
sletningen trykker du på knappen Cancel.

Hvis sletningen af nøglefilen fejler vil du få vist en fejlmeddelelse i feltet Messages.
VIGTIGT!!!
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Du skal bemærke, at hvis du sletter din nøglefil uden at have taget backup af den og efterfølgende
skal bruge den skal du have bestilt en ny PIN-kode fra PBS. Herefter skal du endnu engang igennem
registreringsproceduren såfremt du stadig ønsker at benytte vp.ONLINE™.
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4 Skift kodeord
For at ændre dit password anvendes funktionen Skift kodeord, som findes i menuen Generelt »
Sikkerhedsfunktioner » Skift kodeord, og ser ud som vist i figur 4:

Figur 4. Funktionen ”Skift kodeord”.

En situation, hvor du ønsker at ændre dit password kan typisk være hvis du har mistanke om, at
andre end dig selv kender til det. Det kan også være, at den virksomhed du arbejder for kræver at
du skifter dit password regelmæssigt, som et led i deres sikkerhedspolitik.
For at ændre dit password skal du følge nedenstående procedure:


Indtast dit nuværende password i feltet Current password.



Vælg et nyt password og indtast det i feltet New password.
Husk, at det nye password også skal følge reglerne for strukturering af password, som angivet
i afsnit 3.2 i vejledningen Kom godt i gang med vp.ONLINE™.



Gentag indtastningen af det nye password i feltet Repeat new password.
Dette gøres for at sikre, at det indtastede password nu også er det, som du havde til hensigt
at indtaste.



Tryk på knappen Change.

Det nye password vil nu blive valideret, dvs. at der checkes at de indtastede værdier i felterne New
password og Repeat new password er ens og af passende kvalitet.
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