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2 Forord
Dette dokument er resultatet af det arbejde, som De færøske pengeinstitutter har deltaget i,
i ”Verkætlanarfyrireiking-fasen” i projektet Talgildur samleiki.
Vores opgave har været:
1. at beskrive de krav, som De færøske pengeinstitutter har til Talgildur samleiki
2. at lave et projektforslag til, hvordan Netbanken kan tilpasses til Talgildur samleiki
Kravene:
De færøske pengeinstitutters krav er belyst på et overordnet niveau i dette dokument.
Projektforslaget:
Vi har ikke været i stand til at lave et projektforslag, idet at det nødvendige grundlag ikke har
været til stede. Der har ganske enkelt været for mange uafklarede spørgsmål, til at man har
kunnet lavet et fornuftigt projektforslag.
Vi har i to omgange deltaget i workshops sammen med SDC, og SDC har ud fra dette input
leveret et Foranalyse-dokument. Men det kan ikke siges at hjælpe os ret meget !
SDC oplyser i dokumentet, at:

”dette dokument vil ikke indeholde et estimat, idet den endelige løsning og dertilhørende estimat, vil
afhænge af den specifikation, der kommer fra DFP i forhold til de uafklarede områder, der spørges ind
til i dette dokument, samt den endelige TS løsning”
”..projektet i forhold til pris må forventes at være dyrere end NemID projektet”
”Tiden...kan derfor ikke defineres”
”Som nævnt kan der ikke defineres en milestone plan, idet denne foranalyse ikke indeholder estimater
på SDCs del af leverancen, ej hellere evt afhængigheder i forhold til TS og de offentlige færøske ydelser
SDC skal bruge i forhold til implementeringsprojektet.”

Vedr en kommende tilbudsrunde
Det hidtidige arbejde har for det meste været på et overordnet niveau, og der er stadig store
uafklarede spørgsmål.
Vi ønsker at pointere, at der må afsættes tid til en detail-analyse inden leverandører bliver
bedt om at give tilbud.
Dette, dels for at løsningen skal kunne fungere som en helhed, dels for at sikre kvaliteten, og
dels for at de givne tilbud er baseret på det samme detaljerede grundlag og derfor være
sammenlignelige.
Disse forkortelser er benyttede i dokumentet
DFP = De færøske pengeinstitutter
TS = Talgildur samleiki
LOI = Letter of intent
Pi = Pengeinstitut
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3 Begivenhedsforløbet
I dag har DFP to sikkerhedsløsninger
DFP’s kunder har i dag mulighed for at benytte enten NemID eller Cryptomathic som
sikkerheds- og signeringsløsning i netbanken. NemID er den primære og af DFP foretrukne
løsning, mens antal brugere af Cryptomatic er i tilbagegang. Cryptomatic-løsningen vil blive
faset ud hurtigst muligt, idet at den, i nuværende form, ikke supporteres længere af Oracle.
Derfor vil den videre redegørelse tage afsæt i NemID som DFP’s netbank sikkerhedsløsning.
DFP har d.d. mere end 24.000 antal tilmeldte Nem-ID brugere.
Hvorfor to løsninger ?
Årsagen til, at man stadig benytter Cryptomatic er, at man fra politisk side stillede krav om at
DFP’s gamle sikkerhedsløsning ikke blev nedlagt, før man havde undersøgt om DFP og
Erhvervs-ministeriet kunne være fælles om en ny færøsk digital signatur. Intentionen var, og
er, at den nye digitale signatur skal erstatte begge DFP’s eksisterende løsninger.
Aftale med det politiske system på Færøerne
Derfor indgik DFP’s den 25.03.2015 følgende aftale med det politiske system på Færøerne:
”Login til netbanken forbliver uændret. Det vil sige, at kunder ikke kræves at benytte NemID, men kan benytte
netbanken som før. De som ønsker det, kan af egen fri vilje benytte NemID i stedet for den allerede eksisterende
login-funktionalitet. Da Færøerne har valgt en fælles digital underskrift i forbindelse med landsstyrets arbejde at
digitalisere Færøerne, så vil denne også blive benyttet af Pengeinstitutterne. En færøsk digital underskirft
forventes færdig om 2 år.”

Letter of intent
Som en følge af ovennævnte aftale underskrev De færøske pengeinstitutter og Erhvervsministeriet den 17.11.2015, et ”Letter of intent”.
I indledningen til dokumentet står skrevet:
Dette LOI mellem pengeinstitutterne og Landsstyret er en føreløbig aftale om en ”felags tilgongd at menna og
útvega talgilda samleikan”, og forberede Netbanken og Borgaragluggan til ”talgilda samleikan”.
Loi’et beskriver et forløb, hvor parterne i fællesskab laver undersøgelser af usikkerheder og forudsætninger, og
laver en konkret beskrivelse af det kommende projekt, dette bliver gundlaget for at gøre en endelig aftale inden
1.april 2016.
Hvis forudsætninger og krav, der er belyst i denne er opfyldt, så er denne aftale bindende for parterne.

I LOI’et kan bl.a. læses følgende:
Benyttelse af ”talgilda samleikanum”/”den nye digitale signatur”
Forudsætningen for udbredelse af ”den nye digitale signatur” i DFP’s it-systemer er:
•
at der foreligger godkendelse fra de nødvendige instanser, f.eks. Finanstilsynet og Dátueftirlitið (det
færøske Datatilsyn)
•
at løsningen funktionelt lever op til kravene fra pengeinstitutterne, herunder privat- og medarbejder
login og fuldmagt.
Parterne er enige om i fællesskab at finde en ordning, der sikrer regelmæssige ajourføringer i forhold til nye
funktionelle krav og nye lovkrav.
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Intentionen med ”letter of intent”
Vores opfattelse af aftalen mellem De færøske pengeinstittutter og Erhvervsministeriet er:
a. Peningastovnarnir taka undir við heildarætlanini og halda seg vera ein týðandi
áhugapart í talgilda undirstøðukervinum. Sí nærri lýsing av ”heildarætlan” í LOI s. 2.
b. Peningastovnarnir og Landsstýrið eru samd um týdningin og vilja virka fyri, at
heildarætlanin verður framd í fullum líki, til tess at røkka endamálunum.
c. Peningastovnarnir taka undir við setninginum hjá Landsstýrinum um at fremja ein
felags talgildan samleika fyri Føroyar.
d. Ásannandi týðandi leiklutin sum brúkarar av talgildum samleika, eru
peningastovnarnir og Landsstýrið samd um eina felags tilgongd at menna og útvega
talgilda samleikan.
e. Partarnir eru samdir um, at farið verður undir írestandi partarnar av heildarætlanini
sambært tíðarætlanini. Fyri peningastovnarnar fer talgilt samskifti við tinglýsingina at
hava størst gagn.
f. at Erhvervsministeriet til gengæld vil sørge for at ”Talgildur samleiki” funktionelt
kommer til at leve op til DFP’s krav
g. at ”Talgildur samleiki” skal erstatte NemID, og ikke blive den tredje mulighed for
kunden at vælge mellem
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4 Beskrivelse af Nemid-sikkerhedsløsningen
Om NemID-sikkerhedsløsningen kan følgende siges:
•

den er godkendt/accepteret af Finansrådet og Finanstilsynet

•

den er meget stabil, har høj tilgængelighed og gode svartider

•

den giver brugeren mulighed for at tilgå sin netbank lige meget hvor vedkemmende er
placeret, bare der findes en device (pc, tablet eller mobil) og internet-forbindelse
der ikke kræver at brugeren skal anskaffe sig et specifikt device fx en mobiltelefon for
at foretage bankforretninger
den ikke kræver nogen form for plugin/driver heller ikke Java-plugin

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

den kan bruges både af færøske bankkunder og de mange færinge som enten bor
permanent eller midlertidigt i Danmark
den benyttes også af de andre (danske) pengeinstitutter, som DFP er afhængige af at
kunne samarbejde med om fælles infrastruktursystemer, hvor der anvendes NemID
den har sikret, at de danske banker på europæisk plan har de laveste tabsrater i
netbankerne overhovedet
dette bl.a. fordi at der er investeret betydelige beløb i at sikre:
• klient
• sikkerhedsprotokol
• backendserveren mod diverse angrebstyper
• mod DDOS angreb
• overvågning
• backup
• dual system set-up
• udsendelse af papirnøglebreve og aktiveringskoder
der er aftalt fælles regler for oprettelse af nye brugere uagtet om de oprettes via bank
eller det offentlige, samt aftalte processer for vedligehold af brugerdatabasen
der er aftalt en omfattende aftestning af de mange platforme, OS og browsere der
anvendes i løsningen
Pengeinstitutterne er kravstillere i forbindelse med, at der samarbejdes mellem det
offentlige og bankerne om den videre udvikling af løsningen
den kan benyttes af alle DFP’s brugergrupper:
• standard-privatbrugeren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den svagtseende
sømanden
færingen, der bor udenlands
den, der studerer udenlands
færingen, der som turist er udenlands
udlændingen med pseudoptal
udlændingen, der ikke har ptal
den som ikke forstår dansk (men engelsk)
virksomheds medarbejderen
Medarbejdere på institutioner
Bogholdere/advokater, der repræsenterer flere kunder

•

den giver mulighed for at virksomhedens medarbejdere kan få adgang til
virksomhedens netbank, samtidig med at denne holdes totalt adskilt fra
vedkommende persons, private netbank

•

den gør, at pengeinstituttet kan ekspedere en bankkunde, der ønsker at få adgang til
sin netbank, på under 10 minutter

•

den giver fleksibilitet mht at give en kunde adgang: aktiveringskoder / nye koder
• kunde, der møder op i pengeinstituttet, kan færdigt ekspederes meget hurtigt
• kunde, der ikke kan møde op i pengeinstituttet, kan ekspederes
• NemID-nummer+papirsnøglekort+aktiveringskoder kan enten udlevers ved
disken, eller sendes med posten
• aktiveringskoder kan dertil sendes med sms

•

den har medført en markant nedgang i supportsager i forhold til den tidligere løsning

•

den giver mulighed for maskinel masse-konvertering fra gammel sikkerhedsløsning,
uden at kunderne skal møde op i pengeinstitut-filialerne
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5 Sikkerheds-aspektets betydning
5.1 Finansrådet om it-sikkerhed i netbanker / selvbetjeningssystemer
På Finansrådets hjemmeside kan følgende læses:
http://www.finansraadet.dk/Tal--Fakta/Pages/netbanksikkerhed.aspx
Netbanksikkerhed
Historisk har it-sikkerhed været vægtet højt i pengeinstitut-sektoren. Finansrådet vedtog allerede i 1996 et kodeks for itsikkerhed i netbanker til privatkunder. Formålet hermed var og er stadig at fastsætte fælles minimumskrav til it-sikkerhed
i pengeinstitutternes elektroniske selvbetjeningssystemer til privatkunder.
Øget sikkerhed med NemID
NemID er en sikkerhedsløsning, der fremover skal anvendes af alle danske private netbankkunder. NemID består af to
elementer, der tilsammen øger sikkerheden: en adgangskode og et nøglekort. Samtidig flyttes de sikkerhedsnøgler, der
hidtil har ligget på den enkelte kundes harddisk, til centrale servere. Med NemID har sikkerheden dermed fået et løft og
gjort det sikrere at gå på nettet også fra andre computere end din egen.
Hvordan sker netbankindbrud?
Alle netbankindbrud er sket som følge af, at it-sikkerheden på brugerens computer ikke har været tilstrækkelig.
Indbruddene er hidtil sket ved, at de it-kriminelle lægger "spionprogrammer" på kundernes pc. Spionprogrammet giver
de it-kriminelle adgang til alt på kundens pc, fx dokumenter, fotos, mailboks, adgangskoder og sikkerhedsnøgler, og
dermed også adgang til kundens netbank.
Der findes ikke 100% sikre netbankløsninger. Det er derfor vigtigt, at du som netbankbruger bruger din sunde og kritiske
sans, når du færdes på nettet.
Banken dækker tabet
Det er banken, der dækker tab ved netbankindbrud for privatkunder.

Finansrådets ”Kodeks for IT-sikkerhed i selvbetjeningssystemer” pr 15. juni 2010, kan
desuden læses i Bilag 7.1.
5.2 DFP ønsker selvbetjeningsløsninger med meget høj sikkerhed
DFP ønsker at levere selvbetjeningsløsninger med meget høj sikkerhed, derfor har man valgt,
sammen med sektoren, konstant at udvikle sikkerhedssystemerne, og vi opfylder naturligvis
Finansrådets krav til sikkerhed for online selvbetjeningsløsninger.
Det er pengeinstituttet, der dækker tab ved netbankindbrud for privatkunder.
Hvis virksomhed derimod udsættes for netbankindbrud via deres computere, dækker
banken ikke tabet. Det er virksomheden, der har det økonomiske ansvar, og et netbankindbrud kan derfor få fatale følger. Virksomheder har mulighed for, og bør overveje at forsikre
sig mod indbrud i deres netbank.
I dag er risikoen for netbankindbrud meget lille, men både pengeinstitutter og virksomheder
må hele tiden fokusere på vigtigheden af at have en høj it-sikkerhed. Det kan ikki pointeres
kraftigt nok, at sikkerheden i løsningen er utrolig vigtig for De færøske pengeinstitutter – og
at man skal kunne stole på løsningens sikkerhed.
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6 DFP’s overordnede krav til ”Talgildur samleiki”
6.1 Generelt
De færøske pengeinstitutter bestemmer ikke hvilken løsning der vælges, men er naturlige
kravstillere til den nye løsningen. Dette fordi, at DFP er gået med til, efter ønske fra
Erhvervs-ministeriet, at skifte NemID ud med Talgildur samleiki og betale op til 9 millioner
for udviklingen af Talgildur samleiki.
Da Talgildur samleiki skal erstatte NemID, så er DFP’s krav til Talgildur samleiki selvfølgelig,
at denne bliver fuldt på højde med NemID.
At ”Talgildur samleiki” er fuldt på højde med NemID indebærer, at den:
• skal kunne erstatte NemID (og Cryptomatic)
• skal være ligeså sikker
• skal være ligeså brugervenlig
• skal være ligeså enkel
• skal være ligeså fleksibel
• skal være ligeså tilgængelig
• skal kræve ligeså lidt af DFP’s medarbejdere mht support af deres slut-kunder
De færøske pengeinstitutter accepterer ikke at man med den nye TS løsning:
• en værre funktionalitet end ved NemID
• skal til at ansætte flere medarbejdere p.g.a. længere ekspeditionstid og flere /
vanskeligere supportsager
• kan forvente at miste bankkunder til banker som opererer i Danmark, det være:
danske bankkunder såvel som færinge bosiddende i udlandet
• får en ny login-løsning, der kommer oven i de to, som man allerede har
• ikke får mulighed for en maskinel konvertering, og derved hurtigt kunne nedlægge de
eksisterende login-løsninger
De færøske pengeinstitutter ønsker ikke at være banebrydende inden for it-sikkerheds
området. Man vil kun benytte sikkerhedsløsninger, der er afprøvet og stemplet som
troværdige af andre lignende pengeinstitutter, som De færøske pengeinstitutter.
Detaljeret kravliste ses i Bilag 7.7.
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6.2 Skal kunne erstatte NemID (og Cryptomatic)
”Skal kunne erstatte NemID (og Cryptomatic)” betyder:
Skal erstatte, komme i stedet for de to løsninger som DFP har – skal ikke blive den tredje
mulighed.
Give mulighed for at have et privat-logon og et andet virksomheds/medarbejder logon.
Perioden hvor der konverteres til TS skal være kort. Dvs.at det må være en automatisk
masseoprettelses-kørsel. Begge typer skal konverteres nogenlunde samtidig, både
privatpersoner og medarbejdere.
For at dette skal være muligt, så må der opereres med en A og en B identitet (kan
sammenlignes med de danske oses/poses).
Kunderne skal ikke tvinges til at komme ind i Pi’et for at kunne få en TS.
TS+aktiveringskoden skal kunne sendes med posten, og kunden skal kunne aktivere sig på
nettet. Det skal også være muligt at sende ny aktiveringskode med sms, hvis koden er
udgået eller ikke kan findes.
Det skal være muligt at oprette en B-identitet i Pi’et, og således færdigt ekspedere en kunde
der ønsker sig en netbank.
Det skal være muligt at give en udlænding en B-identitet, således at denne også kan få en
netbank.
Skal kunne benyttes af alle pengeinstituttets kundegrupper, incl: Søfolk, de svagtseende og
udlændinge.
Det bliver set som en alvorlig udfordring, hvad der vil ske med DFP’s kunder i Danmark, da
man skifter til ”Talgildur samleiki”:
- vil DFP miste sine danske kunder til danske pengeinstitutter eller pengeinstitutter
som opererer i Danmark ?
- vil Eik, Norðoya Spk og Suðuroya Spk. miste sine danske kunder til BankNordik
Danmark ?
At DFP’s kunder skal konverteres til TS, skal ikke påvirke DFP’s konkurenceevne negativt.
I dag har DFP tusindvis af især færøske bankunder i Danmark både studerende og andre.
Disse kan i dag bruge sit ”danske” NemID både til det offentlige Danmark og til netbanken
hos DFP.
Der skal findes en løsning til (evt. I fællesskab med Nets), hvordan dette også kan være
muligt fremover.
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6.3 Skal være ligeså sikker
” Skal være ligeså sikker” betyder:
At TS skal være forankret i en sikker og vel organieret organisation.
At TS skal være driftet af en leverandør, hvis changemanagement procedurer er på plads, og
som har klar funktionsadskillelse.
At TS skal driftes i et sikkert drifts-miljø
At leverandøren skal have et tilstrækkeligt test-miljø og test organisation.
At TS skal være grundfæstet i færøsk lov (både identiteten, den digitale underskrift og
fuldmagtsmandatet og ...)
At det skal være klart defineret hvem der dækker tabet, ved et evt. netbank-indbrud, og
hvem der behandler klager.
At der er udarbejdet TS-regler, der svarer til NemID relger for henholdsvis privat og erhverv.
At Finansrådets ”Kodeks for IT-sikkerhed i selvbetjeningssystemer” følges.
At TS godkendes af Finanstilsynet, Finansrådet og det færøske Datatilsyn.
At TS opfylder EU-krav for digitale signaturer.
At alle ændringer skal logges.
At den sikrer, at DFP’s netbanker også fremover kommer til at have de laveste tabsrater på
europæisk plan overhovedet.

6.4 Skal være ligeså brugervenlig
” Skal være ligeså brugervenlig” betyder:
At TS skal kunne benyttes af alle pengeinstituttets relevante brugergrupper.
At man skal kunne tilgå sin netbank på enhver enhed, lige meget om det er en pc, tablet eller
smartphone, og lige meget om det er ens egen enhed eller en andens enhed.
Skal fungere i alle de mest benyttede browsere, og på de nødvendige styresystemer.
Skal give samme fleksibilitet mht. 2 faktor authentikering, som vi har i dag
Skal kunne bruges både af færøske bankkunder og de mange færinge som enten bor
permanent eller midlertidigt i Danmark, og samtidig give adgang til det ”danske”NemID.
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6.5 Skal være ligeså enkel
” Skal være ligeså enkel” betyder:
At pengeinstituttet også fremover skal kunne ekspedere en bankkunde, der ønsker at få
adgang til sin netbank, på under 10 minutter.
At kunden også fremover skal have mulighed for at blive færdigt ekspederet i pengeinstituttet, uden at skulle være nødt til at gå til andre instanser som f.eks det offentlige og
mobiloperatøren.
At der skal være en løsning, der ikke kræver, at man skal kunne håndtere en mobil-telefon,
eller gå rundt med en kortlæser, for at kunne benytte TS.

6.6 Skal være ligeså fleksibel
” Skal være ligeså fleksibel” betyder:
At den skal give brugeren mulighed for at tilgå sin netbank lige meget hvor vedkemmende er
placeret, bare der findes en device (pc, tablet eller mobil) og internet-forbindelse
At den skal ikke kræve at brugeren skal anskaffe sig et specifikt device fx en mobiltelefon for
at foretage bankforretninger
At den ikke kræver nogen form for plugin/driver, heller ikke Java-plugin.

6.7 Skal være ligeså tilgængelig
”Skal være ligeså tilgængelig” betyder:
Tilgængeligheden skal være minimum 99,95% målt pr. kalendermåned fra første hele
kalendermåned efter produktionsstart.
Skal kunne benyttes på pc’ere, tablets, smartphones.
Skal fungere i alle de mest benyttede browsere, og på de nødvendige styresystemer.
At den ikke kræver at man har administrator rettigheder.
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6.8 Skal kræve ligeså lidt af DFP’s medarbejdere mht support af deres slutkunder
”Skal kræve ligeså lidt af DFP’s medarbejdere mht support af deres slut-kunder” betyder:
At den ikke kræver et Java-plugin.
At den ikke kræver at kunden skal have administrator rettigheder.
At den ikke har præferencer for bestemte browsere.
At man kan prøve flere gange inden man spærres.
At kunden selv har mulighed at ”løse sig op”.
At det går hurtigt at få ekspederet en kunde der har behov for at få TS.
At kunde kan færdigt-ekspederes både ved skranken og via telefonen/posten.
o.s.v
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7 Bilag
7.1 Finansrådets ”Kodeks for IT-sikkerhed i selvbetjeningssystemer ”
Her ses indholdet i Finansrådets kodeks fra den 15. juni 2010:
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7.2 Hovedkomponenterne i DFP’s nuværende sikkerhedsløsning
Hovedkomponenterne i NemID’s sikkerhedsløsning er:

Oprettelses funktionen
Kunde, der møder op i pengeinstituttet, kan ekspederes færdig, meget hurtigt.
Kunde, der ikke kan møde op i pengeinstituttet, kan også ekspederes.
NemID-nummer+papirsnøglekort+aktiveringskoder kan enten:
• udlevers ved disken, eller
• sendes med posten
• aktiveringskoder kan dertil sendes med sms
Se nærmere beskrivelse under Bilag 7.3

NemID klienten
Er en komponent, der er indarbejdet i netbanken, og som bruges til login og signering
med NemID med pap-nøglekort eller nøgleviser.

----->
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Nemid.nu
Selvbetjenings- og info portal hvor bankkunden kan vedligeholde sit NemID, koder osv.

Privat NemID og Medarbejder NemID
Privat NemID er baseret på privatkundens ptal, og er som hovedregel beregnet til
kundens private netbank.
Medarbejder NemID er baseret på privatkundens ptal + virksomhedens vtal, og er kun
beregnet til medarbejderens adgang til virksomhedens netbank.
Medarbejder-NemID’en giver banken mulighed for at give virksomhedens medarbejdere
adgang til virksomhedens netbank, samtidig med at denne holdes totalt adskilt fra
vedkommende persons, private netbank
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NemID-valideringsportlet i MedarbejderPortalen
Formålet er at give medarbejderen et hurtigt overblik over kundens status i de 2
systemer, således at det nemmere kan afgøres om problemer med at komme på
netbanken skyldes forhold hos NemID eller i Kerne
Portletten indeholder links til både NemID Portalen og Kerne, således at medarbejderen
kan lave de nødvendige opsætninger, der skal foretages direkte i det respektive system
(NemID Portalen og Kerne).
Venstre side af skærmbilledet indeholder data fra NemID Portalen, der hentes via
webservices hos DanID.
Højre side af skærmbilledet indeholder data fra SDC’s systemer.
Linket til NemID Portalen foregår vha. en eTicket.
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NemID portalen
NemID-portalen anvendes til administrering af kunder og aftaler.
Hvis kunden skal have oprettet sin NemID med det samme, skal banken have et lager af
nøglekort og midlertidige adgangskoder liggende. Den midlertidige adgangskode kan også
udleveres via SMS, hvis kunden ønsker det. NemID-portalen gør det muligt for banken at
bestille og se eksisterende ordrer på nye nøglekort og midlertidige adgangskoder.
Derudover skal banken kunne udlevere ekstra nøglekort.
Der er også adgang til en logbog, hvor man kan se, hvornår kunden sidst har logget på
netbanken med NemID. Men kan også se forskellige hændelser, der er vigtige for
administreringen af kunden.
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NemID Support level flow

Opdatering af adresse i NemID, når adresse opdateres i SDC’s banksystem
Der kører en daglig batch-kørsel op mod Nets backend services, der sender: ændrede
navne-, adresse- og OTPmobiltelefon oplysninger.
Spærring af NemID, da kunde registreres som død i SDC’s banksystem
Der kører en daglig batch-kørsel, op mod Nets backend services, der sender: oplysninger
om de kunder, der er registrerede som døde, således at Nets kan spærre disses NemID’er.
Masseoprettelses-konvertering
NemID’s standard oprettelses flow for en enkelt kunde, hvor koder m.m. sendes med
posten, benyttes også i konverterings-/ masseoprettelses-kørslerne.

Dette giver mulighed for at masse-konvertere fra den gamle sikkerhedsløsning over til
NemID på meget kort tid.
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7.3 Pengeinstituttet opretter Netbank og NemID
Overordnet oprettelsesflow
Dette er oprettelsesflowet for en ny kunde, der ønsker at få Netbank:
• Kunden hvidvaskes, dvs at følgende indhentes:
• Privatkunde
• kundens identitet
• formål med og forventet omfang af kundeforholdet
• Virksomheder/organisationer
• legitimation for organisationen samt for de reelle ejere
• Kunden legitimerer sig, dvs at
•
kunden viser primær legitimation med billede, og underskrevet udskrift fra LFY
• Netbank oprettes
• NemID oprettes***
• Kunden underskriver netbank-dokumenterne
• Kunden undirskriver NemID-dokumenterne
• Kunden registrerer sit NemID i netbanken eller på nemid.nu (se Bilag 7.4)
Kundens netbank og NemID er nu aktive, og kan benyttes

***NemID oprettelsesflow
Søg efter kunden i MedarbejderPortalen
1. Hvis kunde har identitet:
• Åbn NemID Portalen
• Søg identitet
Identitet fundet
• Ny aftale (under NemID’er)
• Tilknyt aftale
A. Opret nyt NemID
Vælg udsendelsform
• Send med post
• Udlever ved skranken
Midlertidig adgangdkode
• SMS
• Adgangskode med brev
• Adgangskode udleveres
• Adgangskode CD-ROM med post
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Kunden aktiverer sit NemID (se under punkt 7.4)
B. Genbrug NemID
Vælg eksisterende NemID nummer
Opret aftale
2. Hvis kunde ikke har identitet:
• Åbn NemID Portalen -> Opret
• Ny aftale (under NemID’er)
Opret nyt NemID
Vælg udsendelsform
• Send med post
• Udlever ved skranken
Midlertidig adgangdkode
• SMS
• Adgangskode med brev
• Adgangskode udleveres
• Adgangskode CD-ROM med post
Kunden aktiverer sit NemID (se under punkt 7.4)

Vedr. kunde der har “dansk”-NemID og ønsker adgang til DFP-netbank
1. Pi indlæser DK-cprnr í kerne personopl/detail/supl.person oplysninger
2. Pi søger dk-NemID frem i NemID-portalen og registrerer ptal her
3. Pi vælger eksisterende NemID nummer og opretter aftale
Vedr. kunde der har “færøsk”-NemID, som han ønsker også at kunne benytte i Danmark
1. Pi indlæser DK-cprnr í kerne personopl/detail/supl.person oplysninger
2. Pi søger FØ-NemID frem i NemID-portal og registrer DK-CPRNR her
3. Hvis kunde har dansk pas eller kørekort, så kan vedkommende registrere sig på
www.nemid.nu, hvis ikke, så skal kunde henvende sig til Rigsombudet på Færøerne
eller til Borgerservice i Danmark
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7.4 Pengeinstitut-kunden aktiverer sit NemID
Kunden har forinden modtaget (enten via almindelig post, eller udleveret ved skranken i
pengeinstituttet): NemID nummeret, foreløbig adgangskode og pap-nøglekort.

•

Login i pengeinstituttets netbank

•
•
•

Bruger ID: Indtast det 9 cifrede NemID nummer
Adgangskode: Indtast foreløbid adgangskode
Tryk “Log på”

(med eller uden bindestreg)
(ses i SMS besked eller i brev)

•
•
•

Adgangskode: Ny adgangskode
Gentag ny adgangskode
Tryk på “Næste”

(vælg dig en adgangskode)

•
•

Sæt flueben i “Selvvalgt BrugerID”
Tryk på “Næste”

(vælg et brugerid)

•
•

Indtast nøgle fra pap-nøglekort
Tryk på “Næste”

•
•

Kunden har nu registreret/aktiveret sit NemID
Tryk på “Ok”
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7.5 NemID FO, DK, FO+DK

Færinger uden dansk CPR-nr
Som Bruger-id ved login kan bruges selvvalgt brugeralias eller NemID nr. (P-tal
bør ikke tilrådes at bruge)
Det anbefales at oprette et selvvalg brugeralias, da NemID nr kan være
vanskeligt at huske.
Kan få support via sin bank (ikke via borgerservice)
Ved login på selvbetjening på nemid.nu er der risiko for at blive bedt om at
logge på igen på en indgang for bankkunder (da intet OCES certifikat).
Færing uden dansk CPR nr. kan kun få NemID til bank, da oprettelsen af OCES
kræver et dansk CPR-nr
Færinger med dansk CPR-nr
Har samme muligheder som danskere med CPR-nr.
Man har fået Fø-bank adgangen koblet til deres eksisterede NemID
Det er dermed muligt at logge på hos sin færøske bank med sit
eksisterende NemID.
OCES certifikater og færøske banker:
Færøske pengeinstitutter kan ikke udstede OCES certifikater ligesom danske
Pi’er kan (færøske kan ikke sætte ”OCES egnet” flaget)
Registrering af dansk CPR-nr senere hen på sit ”færøske NemID”
Det er muligt at tilføje sit CPR-nr til sit ”færøske NemID” ved henvendelse i
egen færøsk bank hvis det ønskes
Herved kan man efterfølgende søge om at få adgang til danske offentlige og
private tjenester der bruger NemID hos borgerservice o.fl.
Specielt om P-tal:
Kun færøske banker kan se og søge identiteter ud fra på P-tal.
Danske banker og borgerservice kan ikke se og søge identiteter ud fra P-tal
P-tal kan ikke ses i selvbetjening på nemID.nu
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7.6 De oftest forekommende support ekspeditioner
Dette er de oftest forekommende support ekspeditioner

•

Kunde har glemt sit NemID nummer
Søg identitet
Oplys NemID nummer for kunden

•

Kunde har glemt sit BrugerID/Alias
Søg identitet
Oplys BrugerID/Alias for kunden

•

Kunde har glemt sin adgangskode
Søg identitet
Send kunden hans nye “Midlertidige adgangskode”, enten med sms eller post

•

Kunde har mistet sit pap-nøglekort bort
Søg identitet
Nyt nøglekort -> Send med post
->Udlever -> Nøglekortnummer
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7.7 Detaljeret kravliste
Forkortelser:
TS = Talgildur samleiki
DFP = De færøske pengeinstitutter
PS = Pengeinstitut
MP = MedarbejderPortalen
NAP = NøgleAdministrationsPortalen
TU=TjenesteUdbyder
HL=HovedLeverandør=CA-Udførende
CA-ansvar = KTL
Farvekode

•

Hvid: Ikke behandlet

•

Grøn: Opfyldt

•

Gul: Delvis opfyldt

•

Sort: Uenighed / uafklaret

•

Rød: Ikke opfyldt

Planen var at gennemgå alle kravene og sætte farvekoder på dem alle inden dokumentet
blev afleveret – men det må vente indtil vi ved kender Talgildur samleiki løsningen.
Derfor har alle krav indtil videre farvekoden “Hvid” i kolonnen længst til venstre.

Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

1. Overordnede krav
TS skal kunne erstatte begge de nuværende login-løsninger som
DFP har (dvs. NemID+Cryptomatic)
Tilgængeligheden skal være minimum 99,95% målt pr.
kalendermåned fra første hele kalendermåned efter
Produktionsstart
Overgangsperioden for DFP skal være kortest mulig. Helst over
en weekend og maximum 1 måned
TS skal implementeres for både privatbrugere og
virksomheder/medarbejdere samtidig
TS skal være mindst lige brugervenlig som NemID
TS skal være mindst lige så sikker som NemID
TS skal leve op Finanstilsynets krav, og kunne godkendes af
denne (også efterfølgende krav)
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

TS skal leve op til Finansrådets krav (incl. det i dette dokument
omtalte kodeks), og kunne godkendes af denne instans (også
efterfølgende krav)
TS skal leve op til kravene fra Dataeftirlitinum (også
efterfølgende krav)
TS skal leve op til EU-kravene mht Cross-border godkendelse
TS skal kunne benyttes af alle DFP’s kundegrupper, dvs:
• Privat personer
• Virksomheder / medarbejdere
• Unge
• Ældre
• Færinge (færøsk sprog) og Udlændinge (engelsk)
• Svagtseende
• Blinde
• Døve
• Udlændinge på Færøerne (pseudo-ptal)
• Færinger i udlandet (sikre & usikre lande )
• Søfolk ( kan ikke modtage sms’er )
• Studerende udenlands (der ikke har færøsk mobiltlf)
• Advokater/Bogholdere (repræsenterer flere kunder)
• Medarbejdere på institutioner
• Færinger bosiddende på Færøerne med ptal
• Færinger bosiddende udenlands med ptal
• Udlændinge bosiddende på Færøerne med fiktivt ptal
• Udlændinge bosiddende udenlands med fiktivt ptal
• Udlændinge bosiddende udenlands med intet ptal
• Virksomheder med vtal
• Kunde med 1 stk mobil
• Kunde uden mobil
• Kunde der ikke har mobil-dækning
• Kunde der har gammel mobil (ikke smartphone)
• Kunde der har smartphone
• Kunde der kun har udenlandsk mobil
2. Virksomheds / medarbejder login
TS skal give mulighed for medarbejderlogin
Virksomheder skal kunne vælge at medarbejderne ikke skal
kunne logge på virksomhedens tjenester (f.eks netbank) med sit
private login (user+pin1/2), men i stedet benytte et særligt
medarbejder login til dette formål
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

Medarbejder login’et skal give mulighed for at virksomheden skal
kunne kræve at medarbejder login’et låses inde på
virksomhedens lokation, og ikke tages med hjem
3. DFP’s kunder minimale gener
DFP’S kunder skal have minimale gener af TS
Overgangsperioden bør være kortest mulig. Helst over en
weekend og maximum 1 måned
Privat login og medarbejder login skal virke nogenlunde samtidig
Begge de nuværende login-løsninger som DFP har (dvs.
NemID+Cryptomatic) skal konverteres maskinelt til TS
PI-kunden skal kunne få sin B-identitet oprettet i DFP
Da kunden kommer i DFP, for at be om adgang til sin Netbank
m.m., så skal det være muligt at udlevere DFP’s PI-kunde
brugeradgangen, mens han endnu er i pengeinstituttet.
4. Ikke føre til Konkurenceforvridning
DFP skal ikke blive værre stillet end de er i dag i konkurrencen
om de færøske kunder på det danske marked
TS skal ikke være årsagen til at DFP’s nuværender udenlandske
kunder, vælger hellere at skifte til et ikke DFP’ pengeinstitut
Skal være muligt at få konverteret: tilsendt nøglekort +
aktiveringskoder + aktiveret” kunder der er placeret udenlands**
Det skal ikke være et krav at man skal møde op personligt
Det skal ikke være et krav at man skal have et færøsk simkort for
at få et login
Nøglekort, aktiveringskoder o.l. skal kunne sendes med post
Færing med dansk NemID bosiddende i Danmark skal kunne
logge på DFP’s systemer (udenfor TS-løsningen)
5. Tekniske krav mobil-ID og henholdsvis kort-ID
TS skal ikke begrænse brugeren til kun at kunne tilgå e-services
på en bestemt enhed, man skal kunne logge ind på enhver enhed
Skal ikke kræves at kunden installerer java for at kunne benytte
TS
Skal kunne benyttes på pc’ere
Skal kunne benyttes på tablets
Skal kunne benyttes på smartphones
Skal kunne benyttes i alle de mest benyttede browsere
Pc’ere:
• Win, Mac, Linux
• IE, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari
• Win7/8/10, Mac nyeste + 2 vers tilbage
Tablets
• Ipad(IOS), Android, surface
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

• IE, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari
• Styresystem: det nyeste + 1 vers tilbage
Smartphones
• IOS, Android, Win mobile
• IE, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari
• Styresystem: det nyeste + 1 vers tilbage
Faktor 1/2
• Ps skal kunne vælge generelt mellem 1 / 2
• Ps skal kunne vælge pr kundegruppe millum 1 / 2 valgfrit pr
produkt
• Kunde skal kunne opgradere og nedgradere
• PS skal hurtigt kunne hærde sikkerhedskravene
• Mellem egne konti uden faktor 2
• UI: Login + signatur(incl hash)
• Faktor 2 kun forlanges én gang pr login-session
Bruger og password skal være uændret efter konvertering
Bruger og password skal være det samme på tværs af løsninger
6. Log
Alle operationer skal logges
Følgende skal gemmes:
• Hvem
• Har gjort hvad
• Hvornår
• Hvor
Loggen skal være tilgængelig online
Loggen skal kunne tilgå’s af den, som har behov og ret til at se
den:
• CA
• RA
• Tjenesteudbyder
• Privat-Kunde
• Medarbejder
• Virksomhed
Loggen skal ikke være tilgængelig for en som ikke har ret til at se
den
Det enkelte PS (tjenesteudbyder) skal kun se ”Hvem” for egne
brugere
TS skal have sin egen uafviselighedslog i tillæg til SDC’s
(TU skal sende med typen af transaktion)
7. Fuldmagt / mandat
Selve fuldmagten skal kun være registreret i DFP’s systemer
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

Fuldmagtsmandatet er ”kun” en forudsætning, der skal findes,
for at DFP’s fuldmagt skal have effekt i DFP’s slut-kunders direkte
adgang via de digitale kanaler så som Netbank, underskriftsrum
og Lønportal
Alle TU skal binde sig til at indarbejde dette fuldmagts-mandat i
deres kundevendte systemer
De juridiske aspekter rundt om fuldmagtsmandatet, skal være
grundigt diskuteret og klarlagt
8. Testmiljø
Der skal findes et produktions-mikljø med test-data, som SDC’s
test-system kan køre op mod og som har en oppetid der er
mindst 90% på hverdage fra kl 7 - 17
Dette test-miljø må have adgang til testbank 9934 på SDC
Skal kunne bruges i forbindelse med den periodiske (månedlige)
test af SDC’s kundevendte systemer (bl.a. netbank)
Skal have testbrugere i produktion til den månedlige SDC release
Skal have engangstestbrugere i prod i forbindelse med
penetrationtest
9. Jura
Det skal være et lovkrav at alle skal have en identitet
Der skal laves et regelsæt der svarer til NemID-reglerne, både for
private og virksomheder
Der skal bestemmes hvordan klager håndteres
Der skal bestemmes hvem der har ansvar ved misbrug, og hvem
der skal betale
Der skal opsættes regler for værge, for personer der ikke kan
håndtere TS selv
Umyndiggørelse skal klarlægges
Området omkring ”fuldmagtsmandat” og ansvar skal belyses og
bestemmes:
• Skal man læse op mod registret ved hver pin1/pin2
• Skal identiteten sige at person er umyndigjort
Alle TU’ere skal underskrive at deres systemer læser op mod
fuldmagtsmandat-registeret
DFP skal få rettigheder til at konvertere fuldmagter
(betyder at identitet oprettes for alle !)
Der skal evt. Oprettes b-identiteter for alle
Digital undirskrift skal accepteres, således at den har samme
vægt i retssalen som en almindelig underskrift
10. Change management
CA-ansvar påtager sig ansvaret for den samlede løsning
Løsningen skal være forankret i en stabil og velstruktureret
organisation (gældende for både CA og HL)
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

De der forestår løsningen skal sikre at enkelt personer ikke bliver
nøglepersoner i sådan grad, at de ikke hurtigt kan erstattes. Der
skal indarbejdes procedurer for at modvirke dette.
Funktionsadskillelse: Udvikling -> test -> produktion
Miljøer (Både servere, systemer, programkode og data):
• Udvikling
• Test
• Stage’ing
• Produktion
• Copy af produktion med test-data
Der skal være en kompetent og uafhængig test&kvalitet gruppe
Der skal være én og kun én hoved leverandør(HL), som får ansvar
for at løsningen lever op til kravene om sikkerhed, oppetid m.m.
HL sætter krav til underleverandørerne:
• Aftale (SLA e.l.) der beskriver kravene
• Hvis underleverandør igen har underleverandører, så skal
tilsvarende aftale og krav sættes til disse
• Udviklings-retningslinjer
• Del-test
• Kompetencekrav til udviklere + straffeattest
Der skal være single contact point for SDC/ DFP
Alle kode ændringer, dvs:
• Ny funktionalitet
• Ændringer
• Rettelser
skal være forud aftalt / rekvireret af CA-ansvarlig.
Hovedregelen skal være, at der sættes i produktion i forud
bestemte releases
Ved hver release skal følgende være på plads:
• Dokument (underskrevet af CA-ansvarlig) over kodeændringer
• Stikprøve review af kode
• Deltest af ændringer
• Test af det samlede koncept i et test miljø (test og
kvalitetsgruppen)
• CA-ansvarlig godkendelse (sign-off)
• Produktionstest (udvalgte test-case’s)
• Risikoanalyse og fall back plan
• Sourcekode leveres og denne kompileres af CAudførende
• Tilrettet dokumentation (brugerdok + systemdok )
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

CA-ansvarlig godkendelse, for at begge parter ved at
leverancen er afsluttet
CA-ansvarlig skal til enhver tid have et komplet sæt af
sourcekoden, og denne skal gemmes et forsvarligt sted.
Dette leveres af CA-udførende ved hver ny release.
Overvågning:
• Særlig overvågning efter i produktionssættelse
Checklister
• Relevante checklister skal være udarbejdet og skal
benyttes
Kontroller:
• Undersøge om kravene er blevet fulgt
• Penetrationtester
• Kørsler der undersøger misbrugsmønstre
Ansvaret for den videre TS-udvikling er hos CA-ansvarlig
Fysiske sikkerhedskrav….
• …..
11. Få supportsager
Ikke Java
Installation af evt. drivere skal foregå uden at brugeren
involveres overhovedet og skal ikke kræve at brugeren har
administrator-rettigheder
Kan prøve flere gange inden man spærres
God svartid og meget stabilt
Capslock skal være underordnet
Nemt at kunne ”løse” sig selv igen
Mulighed for at benytte både NemIDnr og Alias
Intet behov for administrator-rettigheder
Ikke præference til bestemt browser
Aktiveringskoder virke i 10 timer / 60 dage
Kun melde til en gang
Nr 2 sms-kode ved aktivering varer også 60 dage
Nemt at tilknytte da kunden allerede er oprettet af andet PI
12. SDC-relaterede krav
TS skal kunne integreres i Netbank (herunder fuldmagt, prokura,
underskriftsrum)
Skal stykkes således sammen at DFP’s TS-SDC-projekt bliver
mindst muligt
Skal ikke være årsag til mere fremtidig DFP-special udvikling hos
SDC end højst nødvendigt
SDC skal have mulighed for at fejl-rapportere direkte til TSorganisationen
•
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Farve Kravbeskrivelse

BePrio. skrevet
i afsnit

SDC skal kunne basere kommunikationen med TS således:
• Færøske kunder: ptal eller ptal+vtal
• Ikke færøske kunder: PID eller PID+VID
Skal være muligt at tilgå Nøgleadministrationsportalen direkte
fra MedarbejderPortalen, uden at skulle logge på igen
Rettighedsstyringen skal være integreret mellem NAP og MP
TS skal kunne benytte DFP’s eksisterende Legitimationsregistrering i SDC’systemet
Webservices+eticket skal stilles til rådighed således at SDC kan
udvikle et Valideringsbillede der tilsvarer det som findes i dag i
NemID
13. Elektron, Skifteretten og Folk
Skal kunne integreres i Lønportalen (Elektron)
Skifteretten registrere når personer dør
• Webservice som leverer disse oplysninger (til SDC)
Der skal tages stilling til hvor fra adresser hentes, hvis dette
fortsætter som i dag, så er det et krav at adresseændringer i
DFP’s systemer hos SDC, afspejles over i TS-adresseregister.
Der skal findes et centralt register som indeholder de rigtige
adresser for alle identiteter, både færøske og udenlandske
• Mulighed skal være for midlertidig adresse
• Registrere at personen er død
• Umyndiggjort ?
14. konvertering til nøglekort
Det skal være muligt at masse-konvertere alle eksisterende
Cryptomatic og NemID kunder til TS
Skal være muligt at sende nøglekort med posten
Skal være muligt at sende aktiverings kodebrev med posten
Skal være muligt at sende aktiveringskode med sms
Skal være muligt at sende infobrev med posten
Skal være muligt for kunden at aktivere sit nøglekort via nettet
Skal være muligt for Pi-medarbejder at aktivere nøglekortet i
PI’ets system
Skal være muligt at få ”konverteret: tilsendt nøglekort +
aktiveringskoder + aktiveret” kunder der er placeret udenlands**
Det skal ikke være et krav at man skal møde op personligt
Det skal ikke være et krav at man skal have et færøsk simkort for
at få et login
Nøglekort, aktiveringskoder o.l. skal kunne sendes med post
15. NøgleAdministrationsPortalen
Skal kunne søge på navn+adresse, ptal, vtal, PID, VID
Skal kunne oprette identiteter (DFP: B-identiteter)
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BePrio. skrevet
i afsnit

Skal kunne slette identiteter ??
Skal kunne tilknytte TU
Skal kunne sammenlægge identiteter
Man skal ikke kunne aflæse i hvilket PI-kundetilhørsforhold
kunden har
NAP skal kunne tilgå’s fra SDC’s sytemer via en e-ticket e.l.
• Det skal ikke være nødvendigt på ny at logge på
• Portalen skal give mulighed for at differentiere
rettigheder ( forskellige roller )
• Med i kaldet fra MP til NAP skal være brugerens rolle
16. Support
Der skal opsættes et supportflow, der viser hvem kunden kan
kontakte og hvornår:
Hvem har 1. Level, 2. Level og 3. level
Der skal være mulighed for at få support hele døgnet
Der skal findes OSS, info-portal, brugervejledninger o.s.v
Man må kunne spærre sin TS hele døgnet (selvbetjening ?)
17. Det videre projektforløb
Der skal være en detail-analyse før projektet sendes i
udbud
DFP skal være med til at bestemme det videre projektforløb
Faser:
• Detailanalyse
• Udbud
• Udvikling+dokumentation+deltest+afslutningsrapport
• Samlet test
• Produktiónstest
• Godkendelse af miljø+arbejdsgange/procedurer
• Pilotkonvertering
Konvertering av brugere
Organisation:
• Styregruppe
• Overordnet projektleder
• Delprojekt’er
• Test&kvalitetsgruppe
Repræsentanter fra DFP i alle relevante grupper
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