Etablering af adgang til BBR-webservices via nemlog-in
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Ændringsbeskrivelse
Initiel dokument
Beskrivelse af NemID pre-prod
Afsnit omkring hvorvidt integrationstest er relevant
Provisioner til Produktion, ignorer advarsel
Kun en system bruger – denne kan tilgå begge systemer
Integrationstest er ikke relevant
Advis ved godkendt adgangsanmodning
Foces, kan også være fra 3. part
Etablering af adgang til Brugerorganisation og
administration af systembrugere i NemLog-in
Navn på systembruger skal være unikt på tværs af alle
organisationer/myndigheder.
Nyt skærmbillede af opret systembruger

Indledning
Nærværende vejledning er udfærdiget på baggrund af de erfaringer jeg har gjort mig ift.
etableringen af adgang til BBR pre-prod maj 2017. Tilbagemeldinger er meget velkomne til Per
Bjørn Salling, Aalborg Kommune, pbsalling@aalborg.dk
Der findes i Nemlog-in to sæt af webservices: BBR 1.8 web service prod og BBR 1.8 web service
preprod. Teknisk kan samme systembruger opnå adgang til både preprod og prod – det er således
ikke nødvendigt at oprette mere end en systemerbruger

Oprettelse af oces-funktionscertifkat
Nemlog-in har for hvert system 2 miljøer: produktion og integrationstest
Til integrationstest skal man benytte oces-funktionscertifikater (foces) fra NemID preprod:
https://erhverv.pp.certifikat.dk/ mens man til produktion skal benytte foces fra det sædvanlige
NemID miljø: https://www.medarbejdersignatur.dk
Integrationstest-miljøet synes dog at være irrelevant ift. systembrugere, eksterne kan ikke/skal ikke
have adgang til dette.
I stedet for at myndigheden opretter foces til 3. part, kan denne også selv tilvejebringe et sådan
(hvilket måske faktisk er mere korrekt).
Opret oces-funktionscertifikat (foces)





Hvis certifikatet udstedes lokalt, så skal det leveres til leverandøren via en sikker
kommunikationskanal (ikke certifikat og kode til dette via samme kanal).
Alternativt kan man angive leverandørens mailadresse i forbindelse med oprettelse, og så
sende engangskoden til leverandøren. Hvis engangskode og udstedelseslink bliver
opsnappet undervejs er det ikke noget stort problem da engangskoden jo kun virker én
gang.
Hvis leverandøren ønsker systembrugere dedikerede til preprod og prod, skal der oprettes
2 certifkater, og certifkaterne bør afspejle hvilket miljø de ønskes anvendt til.





Samme systembruger (og dermed certifkat) kan udover at have adgang til både preprod og
prod også have adgang til andre webservices – hvilket kan have indflydelse på
navngivningsstrategien.
Som minimum bør man lave et foces pr. leverandør – jeg ser ikke nogen problem i at man
laver en systembruger pr. leverandør som anvendes til både preprod og prod, samt til
andre fremtidige webservices – der kan dog være særlige forhold hos den enkelte
leverandør der gør det nødvendigt at lave flere foces og systembrugere.

Bestil og bekræft bestilling

Hent den midlertidige adgangskode og send denne til leverandøren.
Certifikatet skal være udstedt før der kan gives adgang via https://administration.nemlog-in.dk

Etablering af systembruger i NemLog-in
For at kunne oprette systembruger og rekvirerer adgang til BBR-webservices kan det være
nødvendig at være underskriver ift. nogle områder i nemlog-in (usikker på hvilke) https://tilslutning.nemlog-in.dk/
Har man ikke punktet Brugerorganisation skal man via https://tilslutning.nemlog-in.dk oprette sig
som underskriver under Tilslut brugerorganisation->Tilføj underskriver. Bemærk at det ikke er start
tilslutning (med mindre man slet ikke er tilsluttet), men Tilføj underskriver der skal vælges.
Savner man under Brugerorganisation i https://administration.nemlog-in.dk opgaven tilslut
systembruger, kan man tilføje sig selv under punktet Tilføj administrator for systembrugere.
Når certifikat er udsted (og du har fundet den offentlige del af certifikatet (enten fra leverandøren,
eller ved at søge det frem på https://www.medarbejdersignatur.dk) gå til
https://administration.nemlog-in.dk
Vælg Brugerorganisationer->Tilføj systembruger

EntityId skal starte med https://wsc. fx https://wsc.aalborg.dk/Kmd - det er en fordel at benytte sit
eget domæne, da dette gør det nogenlunde sandsynligt at der ikke bliver navnesammenfald (i
hvert fald så længe at alle anvender egent domæne, og man i egen organisation ellers har styr på
sine EntiytId’er ;)). Entityid behøver ikke at være en url som faktisk findes.
Bemærk at navnet for systembrugeren også skal være unikt, på tværs af alle
organisationer/myndigheder – benyt evt. myndighedens navn som en del af navnet på
systembrugeren, fx Aalborg Kommune BBR STS Kmd.

Etabler adgang til bbr-webserivce for systembrugeren
Provisioner til produktion, ignorer evt. advarsel om at der ikke er provisioneret til integrationstest
Vælg ”Anmod om adgang til webservice”

Vælg ”BBR 1.8 web service preprod”

Vælg relevante services, sædvanligvis Miljø og Byggesag

Og vælg ”Send anmodning” nederst

Anmodning afventer nu godkendelse fra kombit/netcompany – der kommer en mail når
anmodningen er godkendt. Desværre kan man ikke ud af mailen se hvilken systembruger er er
blevet godkendt, alene hvilke services der er givet adgang til 

