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1 Resumé 
Denne release er en opdatering af STS Administrationsmodulet. I forbindelse med releasen 

forekommer ændringer til såvel STS Administrationsmodulets GUI (se afsnit 2) som STS 

Administrationsmodulets API (se afsnit 3).  

 

2 Funktionelle ændringer i STS Administrationsmodulets GUI 
I forbindelse med release SP2019-11 er der ændringer til brugergrænsefladen for at fremme 

brugervenligheden i STS Administrationsmodulet. I følgende afsnit bliver ændringerne 

gennemgået. 

2.1 Automatisk opdatering af status for opgaver i opgaveoversigt 
 

I brugergrænsefladen opdateres håndteringen af opgaver der vedrører godkendelse af Service- og 

Føderationsaftaler samt udløb af certifikater (anvender- og organisationscertifikat, SAML metadata 

og callback certifikat). 

Formålet er at muliggøre automatisk ændring af manuelle opgavers status fra ”Under behandling” 

til ”Behandlet” når opgaven udføres. 

 

Aftaleindgåelse 

Med rollen ”Aftaleadministrator” kan du modtage to typer af opgaver:   

• Serviceaftale-anmodninger  
• Føderationsaftale-anmodninger 

 
I disse to situationer vil opgavens status skifte fra ”Under behandling” til ”Behandlet”, når du enten 

har godkendt eller afvist aftaleanmodningen. 

 

Anvendersystem- og Organisationscertifikat udløb 

Med rollerne ”Leverandøradministrator” og ”Organisationsadministrator” kan du modtage 

opgaver der vedrører udløb af certifikat på: 

• Organisation 

• Anvendersystemer 

I disse situationer vil du, når du har udført opgaven - det vil sige lagt et nyt gyldigt certifikat på din 

organisation eller anvendersystem, og gemt dine ændringer - få vist nedenstående dialogboks 

(figur 1) med opgaven, som du kan vælge at acceptere eller afvise. 

Vælger du at acceptere, skifter opgaven status fra ”Under behandling” til ”Behandlet” og flyttes 

automatisk til fanen ”Behandlede”. 

Vælger du at afvise, vil opgaven ikke ændre status. I stedet forbliver opgaven under fanen ”Aktive”, 

for at bibeholde fokus på, at snarligt udløbende certifikater skal udskiftes i tide. 
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(Figur 1) 

 

SAML metadata udløb 

Med rollen ”Leverandøradministrator” kan du modtage opgaver, der vedrører udløb af SAML 

metadata på: 

• Identity Provider 
• Brugervendt system 

I disse situationer vil du, efter du har gemt, blive spurgt, hvorvidt du ønsker at ændre status på den 
tilhørende manuelle opgave. I bekræftende fald ændres opgavens status fra ”Under behandling” til 
”Behandlet”. 

 

Callback endpoint certifikat udløb 

Med rollen ”Leverandøradministrator” kan du modtage opgaver der vedrører udløb af callback 

endpoint certifikat på: 

• Anvendersystem 

Som noget nyt i denne release skal et callback endpoint certifikat ikke længere tilknyttes en 
serviceaftale, men flyttes til anvendersystemet. Disse opgaver skal derfor håndteres på samme 
måde, som i afsnittet vedrørende certifikatudløb på anvendersystem- og organisationscertifikater. 
 
  
 

 
 

  



5 
 

2.2 Sletning af brugersystemroller 
 

Med denne ændring bliver det muligt for en ”Leverandøradministrator” at slette en (eller flere) 

brugersystemrolle(r) i et it-system uden, at brugersystemrollen først skal fjernes fra samtlige 

jobfunktionsroller, den er tilknyttet. 

Når en brugersystemrolle slettes, bliver den automatisk slettet fra alle jobfunktionsroller, den er 

knyttet til. 

Hvis brugersystemrollen er i brug på én eller flere jobfunktionsroller, vil du blive gjort opmærksom 

på dette ved nedenstående dialog (figur 2). Hvis du accepterer konsekvenserne af sletningen og 

vælger at fortsætte, skal der angives en begrundelse i feltet ’Begrundelse’ i dialogboksen.  

 

(Figur 2) 

 

De berørte myndigheder (brugere med rollen ”Rolleadministrator”) vil blive orienteret om 

sletningen i en advisering (figur 3), som blandt andet indeholder din ’Begrundelse’. 

Der sendes en notifikation for hver jobfunktionsrolle, hvor den slettede brugersystemrolle er 

tilknyttet. 

 

”Brugersystemrolle 1” er udgået og erstattes fremover af 

rollen ”Ny brugersystemrolle”. 

Mvh Fiktiv Leverandør A/S 
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(Figur 3) 

 

2.3 Brug af dataafgrænsningstyper i servicesystemroller 
 

Formålet med denne ændring er at gøre det muligt for dig, som Leverandør, at lave opdateringer 

på dataafgrænsningstyper i STS Administrationsmodul. 

 

Ændring af brugergrænseflade 
Med denne ændring bliver det muligt at ændre type på dataafgrænsningstype og indtaste nye 

dataafgrænsningsværdier eller ændre et regulært udtryk.  

Du har også mulighed for at fjerne en dataafgrænsningstype fra en systemrolle, ligesom du har 

mulighed for helt at slette en dataafgrænsningstype fra et it-system – i begge tilfælde selv om 

dataafgrænsningstypen indgår i en serviceaftale eller en jobfunktionsrolle.  

Bemærk: Dataafgrænsningstypen skal fjernes fra tilknyttede systemroller, før den kan blive slettet 

fra et it-system. 

En slettet dataafgrænsningstype kan ikke længere anvendes, men vil stadigvæk optræde på 

eksisterende serviceaftaler og jobfunktionsroller. 

Ændrer du en dataafgrænsningstype for et givent it-system, vil kun nye serviceaftaler og 

jobfunktionsroller anvende den opdaterede dataafgrænsningstype.  
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2.4 Nye rapporter 
 

Brugersystemrollerapport 
Denne rapport kan tilgås af brugere med rollen ”Leverandøradministrator”. 

Rapporten er udarbejdet for at give leverandøren et overblik over alle brugersystemroller for 

leverandørens brugervendte systemer og hvilke jobfunktionsroller, dataafgrænsninger og 

myndigheder de er tilknyttet.  

Bemærk: Rapporten giver et øjebliksbillede og indeholder derfor ikke historiske data. 

 

 

 

Denne rapport indeholder farvekoder på kolonneoverskrifterne:  

• De grønne farver er leverandørens registreringer 

• De blå farver er myndighedens registreringer. 
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Jobfunktionsrollerapport 
Denne rapport kan tilgås af brugere med rollen ”Rolleadministrator”. Det er derfor kun brugere 

fra myndighedsorganisationer, der kan tilgå rapporten. 

Rapporten er udarbejdet for at give et overblik over alle myndighedens jobfunktionsroller og hvilke 

brugervendte systemer, brugersystemroller og dataafgrænsninger, der er knyttet til den enkelte 

jobfunktionsrolle.  

Bemærk: Rapporten giver et øjebliksbillede og indeholder derfor ikke historiske data. 

 

 

Rapporten anvender samme farvekoder på kolonneoverskrifterne som i 

Brugersystemrollerapporten:  

• De grønne farver er leverandørens registreringer 

• De blå farver er myndighedens registreringer. 
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3 Ændringer til STS Administrationsmodulets API 
Med STS Administrationsmodulets release SP2019-11 forekommer der ændringer til snitfladen til 

system til system-adgang (XAPI). Vi henviser til Vejledning til Administrationsmodulets API. Som 

bruger af snitfladen skal du være opmærksom på følgende ændringer. 

 

Jobfunktionsroller 
Vedligeholdelse af jobfunktionsroller påvirkes af ændringerne. Ved konfiguration af en 

dataafgrænsning, på en brugersystemrolletilknytning, refereres dataafgrænsningstypen fremover 

per entity ID og navn (og ikke per referenceobject/UUID). 

Vejledning til Administrationsmodulets API afsnit 8.6 beskriver API'et til vedligehold af 

jobfunktionsroller. Datastrukturen for en jobfunktionsrolle er beskrevet i detaljer i vejledningens 

afsnit 9.3. 

 

Serviceudbyder 
Ved vedligeholdelse af en serviceudbyder er det nu muligt at definere services af den nye type 

"FILSERVICE_MED_RUTNING".  

Benyttes den nye servicetype, skal de nye attributter "handling" og "infRef" også defineres. 

Vejledning til Administrationsmodulets API afsnit 8.5 beskriver API'et til vedligehold af 

serviceudbydere mens afsnit 9.2.2 beskriver datastrukturen for en service i flere detaljer. 

 

Brugervendt system 
Ved vedligeholdelse af et brugervendt system, er det nu muligt at slette en brugersystemrolle, også 

selvom den er i brug på en eller flere jobfunktionsroller. Det kræver dog, at der gives en 

begrundelse (se afsnit 1.2 i dette notat – Sletning af brugersystemroller). 

Vejledning til Administrationsmodulets API afsnit 8.4 beskriver API'et til vedligehold af 

brugervendte systemer mens afsnit 9.1 beskriver datastrukturen for et brugervendt system i flere 

detaljer. 

https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Administrationsmodul.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Administrationsmodul.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Administrationsmodul.aspx
https://share-komm.kombit.dk/P133/Ibrugtagning%20og%20test/Delte%20dokumenter/Forms/Administrationsmodul.aspx

