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Use Cases - Talgildur Samleiki
ID

Element type

Som en…
Hvem er jeg?

Vil jeg…
Hvad vil jeg opnå?

1

0 - Generelt

Slutbruger

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

2

0 - Generelt

Slutbruger (Advokaten /
bogholderen)

3

0 - Generelt

Slutbruger (Blinde)

kunne logge på som
advokat/bogholder på vegne
af privatpersoner eller
virksomheder der har givet
mig fuldmagt til dette
kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

4

0 - Generelt

Slutbruger (færingen med ptal, der arbejder i Norge)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

5

0 - Generelt

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

6

0 - Generelt

7

0 - Generelt

Slutbruger (Færinger
bosiddende på Færøerne
med ptal)
Slutbruger (Færinger
bosiddende udenlands med
ptal)
Slutbruger (Færøsk mobil /
Udenlandsk mobil)

8

0 - Generelt

Slutbruger (Gamle)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

9

0 - Generelt

Slutbruger (Kunde med 1 stk
mobil)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning
kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

Så…
Hvorfor vil jeg opnå det?

Vægtning

Dato
Oprettet

Init.

jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til udvalgte
tjenester på vegne af dem.

08-012016

IH

08-012016

IH

jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

Noter
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10

0 - Generelt

Slutbruger (Kunde uden
mobil)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

11

0 - Generelt

Slutbruger (Kunde uden
mobil-forbindelse)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

12

0 - Generelt

Slutbruger (Medarbejderen
på kollektivet for
ældre/handicappede)

13

0 - Generelt

Slutbruger (Medarbejderen)

kunne logge på som
medarbejder med fuldmagt til
visse tjenester på vegne af de
ældre/handicappede jeg er
ansvarlig for
kunne logge på færøske
tjenester som medarbejder

14

0 - Generelt

Slutbruger (Snildtelefon /
gammel mobil)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

15

0 - Generelt

Slutbruger (Sømænd)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

16

0 - Generelt

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

17

0 - Generelt

Slutbruger (Udlændinge
bosiddende på færøerne
med pseudo ptal)
Slutbruger (Udlændinge
bosiddende udenlands med
fiktivt ptal)

18

0 - Generelt

Slutbruger (Udlændinge
bosiddende udenlands uden
ptal)

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

kunne logge på færøske
tjenester med én ID løsning

jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til udvalgte
tjenester på vegne af dem.

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

jeg kan få adgang til udvalgte
tjenesterpå vegne af min
virksomhed
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

08-012016

IH

jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet

08-012016

IH

Det er ikke endnu
besluttet om disse
brugere skal være
omfattet af løsningen
Det er ikke endnu
besluttet om disse
brugere skal være
omfattet af løsningen

Udskrevet: 17-10-2016
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0 - Generelt

Virksomhed med vtal

kunne udpege en
virksomhedsadministrator der
kan administrere
medarbejderfuldmagter

virksomhedens medarbejdere
kan anvende de færøske digitale
tjenester, der findes på nettet på
vegne af virksomheden.

08-012016

IH

20

0 - Generelt

Virksomhed uden vtal (altid
udenlandsk)

kunne bede tjenesteudbydere
administrere
medarbejderfuldmagter for
min virksomhed

virksomhedens medarbejdere
kan anvende digitale tjenester fra
pågældende tjenesteudbyder på
vegne af viksomheden.

08-012016

IH

21

1 - Samleikasíðan

Samleikasíðan

16-022016

KP

1 - Samleikasíðan

Samleikasíðan

Kritisk

16-022016

KP

23

1 - Samleikasíðan

Samleikasíðan

jeg kan svare tilbage til service
provider hvilken ident der er tale
om
jeg kan svare tilbage til service
provider hvilken ident der er tale
om
den allerede valgte løsning bliver
benyttet til underskrivning

Kritisk

22

have mulighed at forespørge
efter eID fra Certificat
Authorisation
have mulighed at forespørge
efter eID fra Certificat
Authorisation
have mulighed for at 'gemme'
hvilken login løsning borgeren
lige har benyttet

Kritisk

28-022016

KP

24

1 - Samleikasíðan

Slutbruger

kunne give samtykke på
udlevering af
identitetsoplysninger

jeg selv kan bestemme hvad en
tjenesteudbyder kan få af
oplysninger om mig.

Ønskeligt

25-022016

AD

25

1 - Samleikasíðan

Slutbruger

kunne logge på tjenester med
en min ønskede ID løsning

Nødvendig
t

25-022016

AD

26

1 - Samleikasíðan

Slutbruger

kunne logge på tjenester med
en min Kort ID

jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet
jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester der findes på
internettet

Nødvendig
t

25-022016

AD

Det er ikke endnu
besluttet om disse
virksomheder skal være
omfattet af løsningen

I forhold til underskrift er
det vigtigt at
Samleikarsíðan ved
hvilken login mekanisme
borgarna har brugt, så han
ikke bedes om at foretage
endnu et valg.
Det er ikke endeligt
besluttet om dette skal
være en del af løsningen
De 2 muligheder lige nu
er: Mobil ID og Kort ID

Udskrevet: 17-10-2016
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1 - Samleikasíðan

Slutbruger

28

1 - Samleikasíðan

Slutbruger (medarbejder)

29

1 - Samleikasíðan

Tjenesteudbyder

30

1 - Samleikasíðan

31

1 - Samleikasíðan

have mulighed for at vælge
hvilken login mekanisme jeg
vil bruge
kunne logge på som
medarbejder med min
ønskede ID løsning

jeg kan vælge den mulighed jeg
foretrækker

Nødvendig
t

07-032016

KP

jeg kan få adgang til de færøske
digitale tjenester, der findes på
internettet for den arbejdsplads
jeg arbejder for.

Nødvendig
t

25-022016

AD

have returnet:
- om login gik godt
- eID
- navn
- fødselsdato
- fuldmagt til (eID, eID, …)
- loginløsning

jeg kan afgøre hvilken person
logger på, og samtidig finde ud af
om der nogle fuldmagter til stede

Nødvendig
t

16-022016

KP

Tjenesteudbyder

have returnet:
- om login gik godt
- eID
- navn
- fødselsdato
- fuldmagt til (eID, eID, …)
- loginløsning

jeg kan afgøre hvilken person
logger på

Nødvendig
t

16-022016

KP

De skal være muligt at
idenficere identen, og
hvilken login løsning
identen har valgt

Tjenesteudbyder

kunne angive om jeg vil logge
ind eller underskrive

Samleikarsíðan' kan benyttes til
både login og underskrivning

Kritisk

28-022016

KP

Serviceprovider skal kalde
Innritingarsíðan for både
login og underskrift. Dette
for at kunne indkapsle
kald udefra.

De 2 muligheder lige nu
er: Mobil ID og Kort ID og
medarbejdere kan vælge
at bruge deres private
eller få oprettet et særligt
medarbejder certificat.
De skal være muligt at
idenficere identen, samt
levere
fuldmagtsoplysninger og
hvilken login løsning
identen har valgt

Udskrevet: 17-10-2016
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1 - Samleikasíðan

Tjenesteudbyder

kunne forespørge om
kundeoplysninger

den korretkte kundehåndtering
kan iværksættes

Nødvendig
t

29-022016

KP

33

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at oprette
en færøsk identitet knyttet til
et p-tal

jeg kan hjælpe en ny bruger af
talgild samleiki med at blive
registreret

Kritisk

25-032016

AD

34

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at slå en
borger op med sit p-tal i p-tals
registret (FOLK)

Nødvendig
t

25-032016

AD

35

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

Nødvendig
t

25-032016

AD

36

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

25-032016

AD

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

det er muligt at synliggøre
persones underskrift på
dokumenter
det er muligt at finde
dokumentationen frem igen

Nødvendig
t

37

Kritisk

25-032016

AD

38

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at tage og
skanne et foto af
identitetsansøgeren
have mulighed for at scanne
og registrere en underskrift
fra en ny identitetansøger
have mulighed for at gemme
indskannet dokumentation på
at identitetsansøgeren er
rette vedkommene
mulighed for at registrere et
kørekortsnummer

jeg kan sikre mig at der er
samsvar mellem de oplysninger
borgeren fremviser som
dokumentation og det der er
registreret i p-tals registret.
det er muligt at identificere
personen fysisk

det er muligt at se
identifikationsoplysninger fra
kørekortsregistret, hvis ansøger
har et kørekort.

Ønskeligt

25-032016

AD

Det skal altid være
brugeren, som afgør hvad
service provider har lov til
at få af oplysninger.
Det er endnu ikke afgjort
om denne funktion skal
være med i løsningen.
Dette kræver gyldig
dokumentation for at det
er rette identitet der
oprettes.

Udskrevet: 17-10-2016
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2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

mulighed for at registrere et
pasnummer

det er muligt at slå en person op
på pasnumret, hvis ansøgeren har
fremvist pas.

Ønskeligt

25-032016

AD

40

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at ændre
oplysninger registreret på en
identitet

så eventuelle ændringer eller fejl
kan rettes

Kritisk

25-032016

AD

41

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at oprette
en udenlands identitet uden
tilknytning til p-tal

jeg kan oprette udenlandske
brugere med en talgild samleiki

Kritisk

25-032016

AD

42

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

det er muligt at slå personen op
med dette nummer, for at finde
oplysninger omkring personen.

Ønskeligt

25-032016

AD

43

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at
registrere et udenlandsk
personnummer, hvis dette
foreligger
have mulighed for at spærre
anvendelse af alle certifikater
udstedt til pågældende
identitet

jeg har mulighed for at hjælpe en
bruger der mener hans identitet
er "stjålet"

Kritisk

25-032016

AD

Dette kræver
dokumentation for at
ændringerne er i
overensstemmelse med
virkeligheden.
Det er endnu ikke
besluttet om systemet
skal omfatte udenlandske
brugere

Medfører at alle
cetifikater tilbagekaldes
øjeblikkeligt. Må kun
gennemføres på
dokumenteret
henvendelse fra brugeren.
Ved telefonisk
henvendelse kræver det at
brugeren kan besvare
udvalgte checkspørgsmål
vedrørende egen
identitet. Bør evt. kræve
dobbeltgodkendelse eller
hvad ?

Udskrevet: 17-10-2016
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2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at
annullere en identitet

jeg kan hjælpe en bruger der ikke
længere ønsker at være bruger af
talgildur samleiki med at blive
slettet.

45

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

46

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

jeg kan sammenligne
oplysningerne fra den fremviste
dokumentation med det
registrerede og finde brugerens
eID
jeg kan hjælpe en TS bruger med
at aktivere sin Mobil ID på
simkortet

47

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at
fremsøge en Identitet med
navn, fødselsdag,
pasnummer, p-tal eller
kørekortnummer
have mulighed for at
registrere et Mobil ID
borgercertifikat knyttet til et
specifikt eID og et konkret
telefonnummer (simkort).
have mulighed for at
registrere et Mobil ID
medarbejdercertifikat knyttet
til et specifikt eID + v-tal og et

jeg kan hjælpe en TS
medarbejder bruger med at
aktiverer sin Mobil ID på
simkortet.

25-032016

AD

Iht. EU-lovgivning skal en
borger have ret til at blive
"glemt".
Kræver skriftlig
dokumentation fra
brugeren på at denne
ønsker at blive slettet og
skal gennemføres på
baggrund af sikker
identifikation via
checkspørgsmål. Bør evt.
kræve
dobbeltgodkendelse ?
Hvad medfører dette i
praksis? Vi kan vel ikke
slette alt, da vi så mister
dokumentationen på de
underskrifter m.v. der er
gennemført.
Dette er for at sikre rett
identifikation af brugeren
inden certifikatet
oprettes.

Kritisk

25-032016

AD

Kritisk

25-032016

AD

Kræver forevisning af
gyldige identitetspapirer

Kritisk

25-032016

AD

Kræver forevisning af
gyldige identitetspapirer.
Kan kun oprettes, hvis der
er en fuldmagt relation

Udskrevet: 17-10-2016
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konkret telefonnummer
(simkort)

48

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

49

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

50

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

51

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

52

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

53

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

54

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at
registrere et Kort ID certifikat
knyttet til et specifikt eID
have mulighed for at
registrere et nyt PKI simkort
til en bruger der ikke har rette
simkort i sin telefon
have mulighed for at udstede
et eID kort til brugere der
ønsker en kort ID
have mulighed for at finde en
eID ved at søge på eID, navn,
fødselsdag, pasnummer, p-tal
eller kørekortnummer
have mulighed for at
tilbagekalde et certifikat på
baggrund af oversigten over
certifikater
have mulighed for at forny et
certifikat

have mulighed for at oprette
en færøsk tjenesteudbyder
med oplysning om v-tal

mellem medarbejderen og
virksomheden.

jeg kan hjælpe en TS bruger med
at aktivere sin Kort ID

Kritisk

25-032016

AD

jeg kan hjælpe brugeren med at
tage et nyt pki simkort i brug

Nødvendig
t

25-032016

AD

jeg kan kan hjælpe en bruger
med at få en kort ID

Ønskeligt

25-032016

AD

jeg kan se en oversigt over
certifikater udstedt til en given
eID

Kritisk

25-032016

AD

jeg har mulighed for at hjælpe en
bruger der mener at hans
certifikat bliver misbrugt af
andre.
jeg kan hjælpe en bruger med at
forny sit certifikat når
anvendelsesperioden er ved at
løbe ud

Kritisk

25-032016

AD

Kritisk

25-032016

AD

således at det vil være muligt at
anvende Talgildur Samleiki i
forbindelse med tjenester fra
pågældende tjenesteudbyder

Dette må aftales med
televeitarnar

Kan ske ved telefonisk
henvendelse med
checkspørgmål til
identiteten.
Stiller samme krav som
ved oprettelse af
certifikater, hvis det skal
gennemføres af en
certifikatadministrator.
Virksomheden tildeles et
Tjenesteudbyder ID.

Udskrevet: 17-10-2016
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2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at tilknytte
en tjenesteudbyder
administrator

denne kan tildele fulmagter på
vegne af borgere og
virksomheder til egne tjenester

Kritisk

25-032016

AD

56

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at oprette
en færøsk virksomhed med vtal

virksomheden kan knyttes til
fuldmagtsrelationer

Kritisk

25-032016

AD

57

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

25-032016

AD

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

jeg kan sammenligne
dokumentationen med det der er
registreret i vinnuskráið
virksomheden selv kan
administrere og overvåge
anvendelsen af egne
medarbejderfuldmagter.

Ønskeligt

58

have mulighed for at slå en
vikrsomhed op i TAKS's
vinnuskrá med v-tal
have mulighed for at tilknytte
en virksomhedsadministrator
til en virksomhed

Kritisk

25-032016

AD

59

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

det er muligt at fremfinde
dokumentation på det der er
oprettet

Kritisk

25-032016

AD

60

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have mulighed for at gemme
indskannet dokumentation på
ejerskab og tilknytning af
administrator
have mulighed for at ændre
oplysning om
virksomhedsadministrator

det er muligt at ændre
virksomhedsadministratoren hvis
virksomhedsejeren ønsker dette.

Kritisk

25-032016

AD

61

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

have adgang til en
anvendelseslog for en konkret
TS bruger

jeg kan hjælpe brugeren med at
forstå hvad det er for en handling
der fundet sted på et givent
tidspunkt.

25-032016

AD

Dette kan kun gøres mod
fremvisning af gyldig
dokumentation for
ejerskabet af
virksomheden.
Må aftales med TAKS

Personen der skal være
administrator skal
udpeges af
viksomhedsejeren og må
være bruger af Talgild
samleiki

Personen der skal være
administrator skal
udpeges af
viksomhedsejeren og må
være bruger af Talgild
samleiki

Udskrevet: 17-10-2016
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2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

efter anmodning fra eID
udlevere oplysninger/log
vedrørende eID
efter anmodning fra eID
klargøre og
udlevere/installere PKIsimkort

personer kan få udleveret
oplysninger om handlinger, som
egen eID er anvendt til.
personer kan få registreret deres
PKI-sim certifikat og begynde at
anvende mobil eID, både som
førstegangs bruger og som
bruger, som har behov for nyt
PKI-simkort
personer kan få registreret deres
eNøglekort certifikat og begynde
at anvende eNøglekortet, både
som førstegangs bruger og som
bruger, som har behov for nyt
eNøglekort
jeg kan få overblik over hvilke
certifikater jeg har i brug og få
adgang til at administrere dem.

Nødvendig
t

AS

63

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

Kritisk

AS

64

2Umsitingarsíðan

RA-medarbejder

efter anmodning fra eID
klargøre og udlevere
eNøglekort

Kritisk

AS

65

2Umsitingarsíðan

Slutbruger

have adgang til en oversigt
over alle mine certifikater
(aktive/inaktive)

Kritisk

25-032016

AD

66

2Umsitingarsíðan

Slutbruger

have mulighed for at
tilbagekalde et certifikat på
baggrund af oversigten over
certifikater

jeg kan forhindre misbrug af mine
certifikater, hvis jeg har mistet
min mobil eller kort ID eller har
mistanke om at uvedkommende
har adgang til certifikatet.

Kritisk

25-032016

AD

67

2Umsitingarsíðan

Slutbruger

have mulighed for at forny et
certifikat

hvis certifikatets gyldighed er ved
at løbe ud.

Nødvendig
t

25-032016

AD

68

2Umsitingarsíðan

Slutbruger

have adgang til en
anvendelseslog for
anvendelsen af alle mine
certifikater med mulighed for
at søge og filtrere i listen

kan overvåge brugen af mine
certifikater

Nødvendig
t

25-032016

AD

Udskrevet: 17-10-2016
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2Umsitingarsíðan

Slutbruger

kunne få en sikker eID

70

2Umsitingarsíðan

Slutbruger

kunne rette oplysinger i mit
eID

71

2Umsitingarsíðan

Tjenesteudbyder

72

2Umsitingarsíðan

virksomheds administrator

73

2Umsitingarsíðan

virksomheds administrator

74

3Starvsfólkafultru

arbejdsgiver/virksomheds
administrator

have adgang til en
anvendelseslog for egne
tjenester for en konkret TS
bruger
have adgang til en
anvendelseslog for
anvendelse af
medarbejderfulmagt for en
konkret medarbejder
have adgang til en
anvendelseslog for
anvendelse af
medarbejderfulmagt for en
konkret tjenesteudbyder
kunne bestemme om mine
ansatte skal anvende et
medarbejdercetifikat, når de
arbejder med fuldmagt til den
arbejdsplads jeg er ansvarlig
for.

jeg kan få adgang til services fra
tjenesteudbydere med sikkert
login
de rigtige kontaktoplysninger
m.m. er registreret

Nødvendig
t

AS

Nødvendig
t

AS

jeg kan hjælpe en kunde/bruger
med at forstå hvad det er for
handling der er fundet sted på et
givent tidspunkt.
jeg kan overvåge anvendelsen af
medarbejderfuldmagter

Nødvendig
t

25-032016

AD

Nødvendig
t

25-032016

AD

jeg kan overvåge anvendelsen af
medarbejderfuldmagter

Nødvendig
t

25-032016

AD

jeg kan bestemme om
medarbejderen skal bruge
samme eller forskelligt login når
han logger på privat eller på
arbejde.

Nødvendig
t

26-022016

AD

Mulighed for online
ansøgning

FFP siger at det er et krav
fra virksomhedsejere at
login som medarbejder er
adskildt fra login som
privat person. Teknisk set
er dette adskilt i hvorvidt
der er knyttet et v-tal til
login'et eller ej, men der
kan være en mere
psykologisk årsag til at
adskille det.

Udskrevet: 17-10-2016
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75

3Starvsfólkafultru

medarbejder fuldmagts
bruger

have mulighed for at se
oplysninger der kan hjælpe
mig til at identificere rette
vedkommende/medarbejder
have mulighed for at give en
selvstændig erhvervsdrivende
generel fuldmagt på vegne af
dennes virksomhed, baseret
på sit private borgercertifikat
have mulighed for at oprette
og vedligholde medarbejder
fuldmagter på vegne af
virksomhedsejere

så jeg er sikker på at jeg tildeler
fuldmagt til rette vedkommende

Kritisk

29-022016

AD

76

3Starvsfólkafultru

RA-medarbejder

jeg ikke behøver at have 2
forskellige login når jeg er privat
og når jeg er på arbejde.

Nødvendig
t

29-022016

AD

77

3Starvsfólkafultru

RA-medarbejder

jeg har mulighed for at hjælpe
virksomhedsejere med at
administrere fuldmagter

Nødvendig
t

29-022016

AD

78

3Starvsfólkafultru

RA-medarbejder

have mulighed for at
vedhæfte dokumentation på
de ændringer der
gennemføres
have mulighed for at slette
fuldmagter

jeg ikke behøver at gemme det i
et papir arkiv.

Nødvendig
t

29-022016

AD

79

3Starvsfólkafultru

Slutbruger (medarbejder)

Nødvendig
t

29-022016

AD

have overblik over hvilke
fuldmagter jeg har fået tildelt

jeg selv har mulghed for at styre
hvilke fuldmagter jeg ønsker at
have tildelt
jeg kan se at det stemmer
overens med det jeg forventer

80

3Starvsfólkafultru

Slutbruger (medarbejder)

Nødvendig
t

29-022016

AD

81

3Starvsfólkafultru

Slutbruger (medarbejder)

kunne se historik på hvornår
og hvor jeg har anvendt min
medarbejderfuldmagt

jeg har mulighed for at følge med
i om min fuldmagt bliver anvendt
uden min viden

Kritisk

29-022016

AD

82

3Starvsfólkafultru

Slutbruger (medarbejder)

kunne vælge om jeg vil bruge
mit borgercertifikat eller jeg
vil oprette et
medarbejdercertifikat

jeg selv kan bestemme om jeg vil
have samme eller forskellig login
når jeg er privat eller på arbejde.

Nødvendig
t

26-022016

AD

Kan kun ske hvis der
foreligger skriftlig
dokumentation på at
virksomhedsejeren har
bedt om dette for hver
eneste ændring.
Dette må lige kontrolleres
af juristerne.
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83

3Starvsfólkafultru

system ejer

84

3Starvsfólkafultru

Tjenesteudbyder

85

3Starvsfólkafultru

Tjenesteudbyder

86

3Starvsfólkafultru

virksomheds administrator

87

3Starvsfólkafultru

virksomheds administrator

88

3Starvsfólkafultru

virksomheds administrator

89

3Starvsfólkafultru

virksomheds administrator

90

3Starvsfólkafultru

virksomheds administrator

have at
medarbejderfuldmagter der
tildeles af
servicemedarbejdere skal
godkendes af en anden
medarbejder inden den
træder i kræft
have mulighed for at oprette
en fulmagt til en medarbejder
i en virksomhed for egne
tjenester

jeg er sikker på at en enkelt
service medarbejder ikke kan
misbruge funktionen uovervåget.

Kritisk

29-022016

AD

Det der kontrolleres er at
der foreligger gyldig
dokumentation for at
vikrsomhedsejeren har
bedt om de gennemførte
fuldmagts ændringer.

jeg har mulighed for at hjælpe
virksomhedsejeren med at
oprette en ønsket fuldmagt

Nødvendig
t

29-022016

AD

have mulighed for at slette en
fuldmagt til egne tjenster, hvis
medarbejder eller
virksomhedsejer ønsker dette
kunne tildele en medarbejder
fuldmagt på vegne af den
virksomhed jeg er
administrator for
registrere hvilke
tjenesteudbydere en
medarbejderfuldmagt er
gyldig for

jeg kan hjælpe medarbejderen
eller virksomhedsejeren med at
slette en fuldmagt

Nødvendig
t

29-022016

AD

Kan kun ske hvis der
foreligger skriftlig
dokumentation på at
virksomhedsejeren ønsker
at tildele denne fuldmagt.
Bør kun ske hvis der
foreligger dokumentation
på at én af parterne har
bedt om dette.

medarbejderen kan anvende
færøske digitale tjenester på
vegne af virksomheden

Nødvendig
t

29-022016

AD

det er muligt at tildele
begrænset/diferentieret
medarbejderfuldmagt til de
forskellige tjenesteudbydere

Nødvendig
t

29-022016

AD

registrere en generel
medarbejderfuldmagt

det er muligt at tildele særlig
betroede medarbejdere fuldmagt
til alle tjenesteudbydere.

Nødvendig
t

29-022016

AD

kunne fjerne tildelte
rettigheder til forskellige
tjenesteudbydere igen
slette en medarbejder
fuldmagt helt

jeg har mulighed for at styre
dette centralt

Nødvendig
t

29-022016

AD

alle tildelte fuldmagter fjernes
centralt og øjeblikkeligt.

Kritisk

29-022016

AD
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3Starvsfólkafultru

virksomhedsejer

have mulighed for at udpege
en eller flere
administrator(er), der kan
administrere min virksomheds
medarbejder fuldmagter
have mulighed for at tildele
fuldmagter mellem borgere

jeg ikke selv skal bruge tid på
dette

Nødvendig
t

29-022016

AD

92

4 - Borgarafulltru

RA-medarbejder

jeg kan hjælpe borgere med at
tildele fuldmagter hvis de ikke
selv kan finde ud af det.

Nødvendig
t

26-022016

AD

93

4 - Borgarafulltru

RA-medarbejder

have mulighed for at se
oplysninger om en borger jeg
skal oprette en fuldmagt på
vegne af
have mulighed for at oprette
generelle fuldmagter på
baggrund af juridiske
afgørelser
have mulighed for at slette en
borgerfuldmagt, hvis der
foreligger dokumentation på
at borgeren ønsker
fuldmagten slettet.

jeg er sikker på at det er rette
vedkommende jeg er ved at
oprette fuldmagter for

Kritisk

26-022016

AD

94

4 - Borgarafulltru

RA-medarbejder

det bliver muligt at tildele
fuldmagt f.eks. til værger udpeget
ved retlig afgørelse.

Nødvendig
t

26-022016

AD

Dette må lige kontrolleres
af juristerne.

95

4 - Borgarafulltru

RA-medarbejder

så jeg har mulighed for at hjælpe
borgere der ikke selv kan finde ud
af at slette en fuldmagt.

Nødvendig
t

26-022016

AD

servicedesk medarbejder
/tjenesteudbyder
administrator

kunne uploade/vedhæfte
skriftlig dokumentation på at
der er givet tilladelse

jeg ikke skal gemme
dokumentationen fysisk

Ønskeligt

26-022016

AD

Det er nok med et opkald
eller en mail fra borgeren
for at slette en fuldmagt.
Det kræver ikke ekstra
godkendelse, da
konsekvensen ved at
slette er meget lille.
Dette må lige kontrolleres
af juristerne.

96

4 - Borgarafulltru

97

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

have mulighed for at give en
anden borger jeg har tillid til
fuldmagt til at udføre opgaver
på vegne af mig hos udvalgte
tjenesteudbydere

jeg kan få hjælp til eller indgå i et
fællesskb omkring udvalgte
digitale tjenester.

Nødvendig
t

26-022016

AD

Kan kun ske hvis der
foreligger skriftlig
dokumentation på at
borgeren ønsker at tildele
denne fuldmagt.
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98

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

have mulighed at slette en
fuldmagt jeg tidligere har
oprettet
have mulighed for at slette en
fuldmagt en anden har tildelt
mig

99

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

100

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

101

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

102

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

103

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

have mulighed for at tildele
en generel fuldmagt.

104

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

have mulighed for at tildele
en tidsbegrænset fuldmagt.

105

4 - Borgarafulltru

Slutbruger

jeg have mulighed for at se
historiken på tildeling,
ændring og sletning af
fuldmagter jeg har givet eller
andre har givet på vegne af
mig

have mulighed for at søge
efter den person jeg vil give
fuldmagt og se nogle
oplysninger, der gør det
muligt at identificere den
rette person
have mulighed for at vælge
hvilke tjenesteudbydere
fuldmagten skal give adgang
til
have mulighed for at tildele
fuldmagt til en medarbejder i
en virksomhed

jeg har mulighed for at styre hved
der kan udføre digitale opgaver
på vegne af mig
jeg har mulighed for selv at styre
hvilke fuldmagter jeg ønsker at
have til andre borgeres digitale
tjenester.
jeg er sikker på at jeg tildeler
fuldmagten til rette
vedkommende

Nødvendig
t

26-022016

AD

Nødvendig
t

26-022016

AD

Nødvendig
t

26-022016

AD

jeg kan styre på et overordnet
plan hvilke digitale tjenester
pågældende person kan få
adgang til.
jeg f.eks. Kan give min revisor
adgang til mine skatteoplysninger

Nødvendig
t

26-022016

AD

Nødvendig
t

26-022016

AD

så den person jeg har tillid får
adgang til alle tjenesteudbydere
på én gang
så den person jeg har tillid får
adgang til alle tjenesteudbydere
på én gang
jeg har mulighed for at se, hvis
der har været givet
ureglementeret fuldmagt til min
ID.

Nødvendig
t

26-022016

AD

Nødvendig
t

26-022016

AD

Nødvendig
t

26-022016

AD

Det betyder at fuldmagten
ikke kun er knyttet til et
eID, men en kombi af et
eID og et v-tal.
Det betyder også at der
bliver automatisk adgang
til nye tjenesteudbydere.
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106

4 - Borgarafulltru

Slutbruger (borgerfuldmagts
bruger)

107

4 - Borgarafulltru

Slutbruger (borgerfuldmagts
bruger)

108

4 - Borgarafulltru

system ejer

109

4 - Borgarafulltru

system ejer

110

4 - Borgarafulltru

Tjenesteudbyder

have mulighed for at se
oplysninger der kan hjælpe
mig til at identificere rette
vedkommende jeg vil tildele
fuldmagt
have mulghed for at tildele
fuldmagter tidsbegrænset

så jeg er sikker på at jeg tildeler
fuldmagt til rette vedkommende

Kritisk

26-022016

AD

således at fuldmagten automatisk
fratages ved tidsperiodens udløb.

Nødvendig
t

26-022016

AD

have at borgerfuldmagter der
tildeles af
servicemedarbejdere skal
godkendes af en anden
medarbejder inden den
træder i kræft
have at alle handlinger
vedrørende tildeling, ændring
eller sletning af
borgerfuldmagter gemmes i
en log der er tilgængelig for
borgeren
have mulighed for at tildele
fuldmagter mellem borgere til
egne tjenester

jeg er sikker på at en enkelt
service medarbejder ikke kan
misbruge funktionen uovervåget.

Kritisk

26-022016

AD

borgeren får mulighed for at se,
hvis der har været givet
ureglementeret fuldmagt til
dennes ID.

Kritisk

26-022016

AD

jeg kan hjælpe borgere med at
tildele fuldmagter hvis de ikke
selv kan finde ud af det.

Nødvendig
t

26-022016

AD

Det der kontrolleres er at
der foreligger gyldig
dokumentation for at
borgeren har bedt om at
fuldmagten oprettes.

Kan kun ske hvis der
foreligger skriftlig
dokumentation på at
borgeren ønsker at tildele
denne fuldmagt.
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