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Der findes 5 typer af depoter, som kan oprettes i T2S.
Deltagerdepoter kan administreres af de kontoførende institutter. Alle øvrige
depottyper administreres af VP.

Tilgængelig hvis brugeren af sin masterbruger har fået tildelt adgang til service
ST20550v.
Adgang til forespørgsel på, og opdatering af, T2S-depoter foregår gennem
hovedmenuen Depot, som vist i figur 1:

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

Vælg søg depot.

Det er muligt at forespørge på og opdatere andre deltageres T2S depoter hvis der
findes en opdateringsrelation mellem de kontoførende institutter.

Her er det muligt at fremsøge oplysninger om egne depoter, som vist i figur 2:
Derudover er det muligt at forespørge på andre deltageres depoter, hvis man har
opdateringsfuldmagt som nævnt i afsnit 1.3




Figur 2. Søgebilledet ”Søg/vis”.

Statuskolonnen kan have følgende værdier:





Ved at klikke på ’Vis’ ud for det enkelte depot i søgebilledet, får man vist detaljer om
det enkelte depot, som vist i figur 3:
Her kan man se oplysninger om depotets status, diverse datoer, DCA-konti m.v.
Der vises kun de afsnit der er indhold til. Hvis der fx ikke er restrictions på et depot,
bliver afsnittet ikke vist.

Figur 3. Billedet ”Vis depot”.

Et depot skal være oprettet i VP-systemet før det kan oprettes i T2S.

Depotet vises ved at indtaste relevante søgekriterier billedet vist i figur 4. Benyt
eventuelt den felthjælp, der er indbygget i systemet.
Klik på ’Opret T2S depot’ i funktionsmenuen.

Figur 4. Søg/vis depot.

Ved at klikke på ’Opret T2S depot’ får man billedet vist i figur 5:
Her udfyldes relevante felter, hvorefter depotet oprettes i T2S. Benyt eventuelt den
felthjælp, der er indbygget i systemet.

Figur 5. Opret T2S depot.

Hvis man skal ændre oplysninger i et T2S depot, sker det ved hjælp af ’Rediger T2S
depot’ i funktionsmenuen på en af de forekomster som kan findes i figur 2.
Herved vises de eksisterende data som kan redigeres, som vist i figur 6, Benyt
eventuelt den felthjælp, der er indbygget i systemet.
Det er kun VP der kan ændre i feltet T2S depotejer, så hvis dette skal ændres
kontaktes CSD services.

Figur 6. Rediger T2S depot.

Hvis et T2S depot skal have ændret markering for om det er professionel eller privat,
sker det ved at trykke på den relevante markering i funktionsmenuen på en af de
forekomster som kan findes i figur 2.

DCA konto på et T2S depot kan kun tilknyttes eller ændres af VP.
Kontakt CSD services.

Hvis et T2S depot skal lukkes, sker det ved at trykke ’Luk T2S depot’ i funktionsmenuen
på en af de forekomster som kan findes i figur 2.
Depotet kan lukkes i T2S hvis det har status ’aktiv’ eller ’inaktiv’. I forbindelse med
lukningen udføres der kontrol på at der ikke er beholdninger eller uafviklede handler
på depotet.
Lukning af et depot i T2S betyder ikke at depotet samtidig lukkes i VP systemet.
Lukningen af T2S depotet registreres som en restriktion i T2S, hvilket betyder at det kan
genoprettes i T2S så længe depotet er aktivt i VP systemet. Se figur 7.
Hvis depotet også lukkes i VP, vil det blive slettet i T2S i forbindelse med at det slettes
fra VP systemet i en af de halvårlige slettekørsler.

Figur 7. Vis T2S depot efter lukning.

Hvis et T2S depot skal genoprettes, sker det ved at trykke ’Genopret T2S depot’ i
funktionsmenuen på en af de forekomster som kan findes i figur 2.
Herved fremkommer følgende billede, hvor ny startdato skal indtastes.

Figur 8. Genopret T2S depot.

Et depot kan genoprettes i T2S så længe det har status ’lukket’, og så længe depotet
stadig er aktivt i VP systemet.

