Guide til integration med
NemLog-in / Web SSO
Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in’s Web SSO komponent.
Guiden er henvendt til teknisk-orienterede personer, der skal planlægge eller
udføre integrationen, og den beskriver de snitflader, som anvendes, og de
processer, der skal gennemføres. Læseren antages at være bekendt med basal
terminologi indenfor føderationer og brugerstyring.
Der henvises til øvrige guides på Digitaliser.dk1 for integrationsvejledninger til
NemLog-in’s øvrige komponenter:
• NemLog-in / Signering
• NemLog-in / Brugeradministration2
• NemLog-in / Fuldmagt
Desuden findes en række rent web-baserede administrationskomponenter i
NemLog-in, hvortil der ikke skal ske systemintegration:
• NemLog-in / Tilslutning
• NemLog-in / Administration

Baggrund
NemLog-in løsningen er udviklet i regi af Digitaliseringsstyrelsen og består af en
række forskellige komponenter, der tilsammen udgør den fællesoffentlige
brugerstyringsløsning (tidligere kaldet KFOBS). Løsningen blev oprindeligt
etableret i 2008 og kører i dag i anden generation med mere end 250 it-systemer
tilsluttet.
I januar 2013 blev første del af den nye NemLog-in-løsning sat i drift, og i august
2013 blev Virk.dk portalens brugerrettighedsløsning deaktiveret og de tilsluttede
løsninger migreret til NemLog-in. Hermed er NemLog-in den samlede adgang til
både borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger.

1
2

http://digitaliser.dk/resource/2487153
Teknisk set sker integrationen til denne komponent via Web SSO komponenten.
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Kort om NemLog-in / Web SSO
NemLog-in /Web SSO komponenten leverer en gratis log-in tjeneste, hvormed
borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på
offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler som eksempelvis Borger.dk, Virk.dk,
Sundhed.dk og Danmarks Miljøportal.
NemLog-in må kun anvendes til løsninger udbudt af offentlige myndigheder, hvor
det til gengæld er et krav at benytte NemLog-in for nationale tjeneste med behov
for sikker identifikation. Nedenfor er vist et eksempel på NemLog-in’s
brugergrænseflade ved log-in til et offentligt it-system:

Ved brug af NemLog-in slipper den enkelte myndighed for at udvikle og
vedligeholde sin egen log-in tjeneste, herunder integrationen med eksempelvis
Nets-DanID’s tjenester. Desuden får brugeren single sign-on til de it-systemer,
der er tilsluttet NemLog-in, hvilket er en nødvendig forudsætning for de offentlige
portalers integration af tjenester (link- og iFrame integration).

Hvad er det nye indenfor Web SSO?

Den væsentligste udvidelse indenfor Web SSO komponenten er, at SAML
Assertions udstedt af NemLog-in nu også kan indeholde rettigheder for brugeren
udover brugerens identitet. Eksempler på dette kan være:
• Rettigheder som en medarbejder er tildelt på vegne af sin virksomhed via
NemLog-in / Brugeradministration. Medarbejdere kan også modtage
rettigheder på vegne af andre virksomheder via erhvervsfuldmagter.
• Rettigheder som en borger har tildelt en repræsentant via NemLog-in /
Fuldmagt, så repræsentanten kan agere på vegne af borgeren i digitale
løsninger. En repræsentant kan være en anden borger eller en medarbejder
i en virksomhed.
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Rettigheder i SAML billetter vil kun optræde for de it-systemer, der aktivt vælger
det til i NemLog-in / Administration, hvor tilslutningen administreres. Et itsystem modtager kun de rettigheder (privilegier), som det selv har defineret.

Terminologi
Nedenstående tabel forklarer de vigtigste termer, som anvendes i løsningen:
Billet

En (SAML) billet indeholder informationer om en brugers
identitet og rettigheder. Billetten udstedes af NemLog-in og
anvendes til at logge på It-systemudbyderes løsninger.

Bruger

Borger, virksomhed, medarbejder hos virksomhed, herunder
myndighed og medarbejder i myndighed, når myndigheden
optræder som virksomhed.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed,
institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen
med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler
der må foretages behandling af oplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed,
institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger
på den dataansvarliges vegne.
En myndighed, der er It-systemudbyder efter definitionen i
disse vilkår kan både være dataansvarlig og databehandler i
persondatalovens forstand - alt efter de konkrete forhold. En
gateway-leverandør er altid databehandler for en myndighed.

Gatewayleverandør*)

En it-leverandør eller myndighed, hvis systemmæssige
tilslutning til NemLog-in anvendes til at betjene flere
offentlige myndigheder. Dette kan eksempelvis være en
fælleskommunal løsning, der leveres af en it-leverandør – eller
et antal kommuner, der indgår i et driftsfællesskab.

It-leverandør

En it-leverandør, der har indgået kontrakt med en offentlig
myndighed om levering af et it-system, hvor myndigheden har
rollen som It-systemudbyder.

It-systemudbyder

En myndighed der stiller et it-system til rådighed for borgere,
virksomheder eller (andre) offentlige myndigheder. I disse
vilkår defineres udbyderen af et it-system som den myndighed,
der er ansvarlig for it-systemet herunder tilslutning til
NemLog-in. Dette indebærer, at It-systemudbyderen skal
underskrive nærværende vilkår og påtage sig ansvaret for, at it-
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systemet opfylder de stillede krav.
Eksempler: For de nationale it-systemer som Borger.dk,
NemKonto, Digital Post, NemRefusion mv. vil de
myndigheder, der har ansvaret for systemet, være at betragte
som It-systemudbydere.
Sikkerhedsniveau

Log-in mekanismer kan have fire forskellige niveauer af
sikkerhed for brugerens identitet (niveau af autenticitetssikring
eller på engelsk: assurance level). Aktuelt understøtter
NemLog-in digital signatur og NemID, som har niveau 3 på
skalaen 1-4, hvor 4 er højeste sikkerhedsniveau.
Der er link til yderligere information om autenticitetssikring i
NemLog-in/Tilslutning.

Betingelser for at anvende NemLog-in
Som nævnt i indledningen er der en række betingelser for at anvende NemLog-in:
• NemLog-in må kun anvendes til it-systemer, der udbydes på vegne af
offentlige myndigheder.
• Udbyderen af it-systemet (myndigheden) skal tilslutte sig NemLog-in via
selvbetjeningsportalen (NemLog-in / Tilslutning). I denne proces skal
vilkår for it-systemudbydere underskrives af en ledelsesperson, som er
bemyndiget til at tiltræde vilkår.
• Hvis der anvendes en privat it-leverandør, skal denne ligeledes tilslutte sig
NemLog-in via selvbetjeningsportalen (NemLog-in / Tilslutning). I denne
proces skal vilkår for it-leverandører underskrives af en ledelsesperson,
som er bemyndiget til at tiltræde vilkår.
• It-systemet skal overholde de standarder og politikker, som NemLog-in er
bygget på, herunder OIOSAML profilen, logningspolitik, timeout politik,
certifikatpolitik, brug af fælles tidsservices etc. Se venligst Digitaliser.dk3
for en oversigt over de tekniske krav.

Snitflader
Integrationen mellem myndighedens it-system og NemLog-in / WebSSO sker via
snitfladen beskrevet i OIOSAML 2.0.9 profilen, som findes på Digitaliser.dk4.
Profilen er en dansk tilpasning af den internationale SAML 2.0 standard fra
OASIS.
3
4

http://digitaliser.dk/resource/2553483
http://digitaliser.dk/resource/2377872
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Hvis man anvender faciliteterne med at modtage rettigheder i SAML Assertions
udstedt af NemLog-in, vil rettighederne være repræsenteret som en SAML
Attribut, der formateret i henhold til OIOSAML Basic Privilege Profile 1.0.15.
Desuden tilbyder NemLog-in en legacy snitflade, som er bagudkompatibel med
den snitflade, der tidligere blev benyttet ved integration til Virk’s
brugerrettighedsstyring. Denne snitflade er kun til rådighed for løsninger, der er
migreret fra Virk’s brugerstyring i august 2013, og kan altså ikke benyttes
fremadrettet for nye løsninger. Det skal endvidere bemærkes, at Virk legacy
løsninger i NemLog-in’s tilslutningssystem kan indstilles til at modtage rettigheder
under Web SSO fremfor via AttributeQuery, som det var tilfældet på Virk.dk. På
denne måde kan man blande Virk’s legacy snitflade med OIOSAML og derved
undgå at anvende AttributeQuery snitfladen.

SAML implementering
For at integrere et it-system til NemLog-in er det som nævnt nødvendigt at kunne
kommunikere via SAML 2.0 protokollen. Til dette formål findes der en lang
række implementeringer af SAML, som bl.a. kan findes på flg. side:
http://en.wikipedia.org/wiki/SAML-based_products_and_services
Med henblik på at lette arbejdet for myndigheder og deres leverandører, har
Digitaliseringsstyrelsen udgivet to gratis, open-source referenceimplementeringer,
som rummer den nødvendige funktionalitet:
• OIOSAML.NET findes på http://digitaliser.dk/resource/235470
• OIOSAML.JAVA findes på http://digitaliser.dk/resource/2512453

It-systemets ansvar
Det er vigtigt at understrege, at det kun er selve autentifikationen (log-in) af de
eksterne brugere, der varetages af NemLog-in. Der er således en række opgaver,
som it-systemerne stadig skal tage sig af:
• Adgangskontrol / autorisation af brugerne.
Når brugerens identitet (samt evt. tildelte rettigheder) kendt, skal man
lokalt beslutte og håndhæve, hvilke funktioner og data, der gives adgang
til. Dette vil være forskelligt i alle applikationer, og skal derfor håndhæves
lokalt.
• Alle forhold vedr. drift og udvikling af it-systemet.
5

http://digitaliser.dk/resource/2377872
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Tilslutning og administration af it-systemer
Myndigheder og it-leverandører skal selv administrere deres tilslutning via
selvbetjeningsløsningen NemLog-in /Administration, som tilgås på adressen
https://administration.nemlog-in.dk. Arbejdsgangene er forskellig afhængigt af,
om der er tale om en ny eller eksisterende it-systemudbyder, samt hvorvidt der er
behov for tilslutning af et nyt it-system eller ændring af et eksisterende (evt.
migreret) it-system.
Tilslutning af ny organisation

Adgang til administrationssystemet forudsætter i første omgang, at myndigheden
(evt. dennes it-leverandør) er tilsluttet som organisation, samt at der en
medarbejder udpeget som administrator. Tilslutning af en ny organisation sker via
NemLog-in / Tilslutning, som findes på adressen: https://tilslutning.nemlogin.dk. Tilslutningen kan gennemføres af en person med et OCES
medarbejdercertifikat fra organisationen, og undervejs i processen skal vilkår
underskrives digitalt af en underskriftsbemyndiget (ligeledes med et OCES
medarbejdercertifikat).
Migrerede myndigheder skal ikke gennemføre tilslutning. Der henvises til næste
afsnit, som beskriver de relevante arbejdsgange for migrerede myndigheder.

Registrering af underskriver og administrator for migrerede myndigheder

Myndigheder, der havde it-løsninger på NemLog-in eller Virks
brugerrettighedsløsning inden 26. august 2013, opfattes af NemLog-in som
migrerede myndigheder. Det betyder, at organisationen defineres som værende
tilsluttet og som havende underskrevet de tidligere vilkår for NemLog-in eller
Virk BRS.
De migrerede myndigheder skal gennemføre flg. trin for at få adgang til
administrationsmodulet:
a) En underskriftsbemyndiget for organisationen skal logge ind på NemLogin / Tilslutning med et OCES medarbejdercertifikat og tilføje sig selv som
underskriver under it-systemudbydere (knappen ”Tilføj ny underskriver").
Vedkommende skal6 herefter underskrive NemLog-in’s nye vilkår.
b) Den underskriftsbemyndigede skal dernæst udpege en administrator for itsystemudbyderen (myndigheden) ved at indtaste oplysninger, der
identificerer administratorens medarbejdercertifikat. Myndighedens
6

Principielt kan man godt vente med at underskrive nye vilkår, til der er behov for ændringer til
migrerede it-systemer, men det anbefales at gøre det med det samme, så den
underskriftsbemyndigede ikke skal logge ind to gange.
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administrator er en tværgående rolle, som kan bl.a. oprette nye it-systemer
for myndigheden og herefter bestemme, hvem der skal være teknisk
administrator på de enkelte it-systemer.
c) Organisationens administrator skal for hvert it-system enten udpege en
teknisk administrator internt i organisationen eller uddelegere den tekniske
administration til en ekstern it-leverandør (via et CVR nummer). Itleverandøren skal i givet fald selv tilslutte sig og udpege sin egen
administrator, hvis dette ikke er sket.
Herefter har den tekniske administrator for it-systemet mulighed for anvende
NemLog-in / Administration til bl.a. at vedligeholde systemets tekniske metadata,
certifikater etc. Det er vigtigt, at alle roller udpeges, da arbejdsgange i det videre
forløb med administration af løsninger i NemLog-in/Administration forudsætter
disse. Systemet kan ellers ikke danne nødvendige opgaver, som skal godkendes for
at ændringer eller nye løsninger kan sættes i produktion.
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Ovenstående arbejdsgang er illustreret på nedenstående figur:

Tilslutning og administration af nyt it-system

Det typiske forløb ved oprettelse af nyt it-system, som skal tilsluttes NemLog-in /
Web SSO, er flg.:
1. Myndighedens administrator logger ind i administrationsmodulet og
opretter et nyt it-system. Her angiver administratoren en kort beskrivelse
af systemet samt hvilke dele af NemLog-in, som skal benyttes (fx Web
SSO). Se skærmbillede nedenfor.

Side 9 af 13

2. Myndighedsadministratoren udpeger nu den tekniske administrator for det
nye it-system ved at angive personens navn, e-mail samt oplysninger, der
identificerer vedkommendes medarbejdercertifikat (CVR + RID
nummer). Alternativt kan tilslutningen uddelegeres til en ekstern itleverandør via menupunktet ”Tilføj ny it-leverandør”.
3. Den tekniske administrator får en e-mail notifikation og kan nu logge ind
og gennemføre den tekniske tilslutning for it-systemet. Denne består bl.a.
af indlæsning af SAML metadatafil for integrationstestmiljøet samt evt.
oprettelse af testbrugere mv. NemLog-in vil validere indlæste metadatafiler
med henblik på at sikre, at de overholder de tekniske krav – i modsat fald
må administratoren rette filen til og prøve igen.
Nedenstående skærmbillede illustreret arbejdet med systemet gennem de
forskellige trin i en tilslutning frem mod oprettelse i NemLog-in’s
produktionsmiljø. I højre side vises en indikator for, hvor langt it-systemet
er i processon (her på trin 3 af 8).
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4. Myndigheden / it-leverandøren gennemfører en integrationstest mellem
it-systemet og NemLog-in i integrationstestmiljøet (trin 3 på figuren
ovenfor). Denne består af et sæt obligatoriske test cases, som
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet. Herefter uploader den tekniske
administrator en testrapport med resultaterne og anmoder om
godkendelse (trin 4 på figuren).
5. Når testrapporten en godkendt af Digitaliseringsstyrelsen (trin 5 på
figuren), kan den tekniske administrator herefter uploade metadata for sit
produktionssystem og anmode om at få systemet oprettet i NemLog-in’s
produktionsmiljø (trin 6 på figuren).
6. Myndighedens administrator får nu en opgave i administrationsmodulet
(med tilhørende e-mail notifikation) om at godkende oprettelsen i
produktion (trin 7 på figuren), og efter en sidste godkendelse af
Digitaliseringsstyrelsen vil systemet bliver oprettet i NemLog-in’s
produktionsmiljø (trin 8 på figuren).
For yderligere detaljer om brug af tilslutningssystemet henvises til
brugermanualen.
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Ændringer til et eksisterende it-system

Når et it-system er i produktion (enten via ny-tilslutning eller er migreret ind i
NemLog-in), er systemets konfiguration i princippet låst for ændringer. Hvis man
vil ændre ved systemets konfiguration (f.eks. udskifte et certifikat), må den
tekniske administrator for it-systemet oprette en ny version7 af it-systemet. Dette
gøres i Administrationsmodulet ved at klikke på fanen ”metadataversioner”.
Herefter klikkes på den seneste version af metadata:

I opgavemenuen til venstre vælges ”Tilslut ny version”. Herved oprettes en ny
kladdeversion af metadata, som er redigérbar. Vil man blot skifte et certifikat, kan
man nøjes med at kopiere certifikatet som base64 encoded værdi ind i felterne
med titlerne ”Signeringscertifikat” og ”Krypteringscertifikat” – alternativt kan
man uploade en ny version af metadatafilen, hvor de ønskede ændringer er
foretaget.

7

Ændringer til metadata versioneres internt af hensyn til NemLog-in. Numrene er ikke relateret til
it-systemets funktionalitet.
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Man skal være opmærksom på, om man ønsker at ændre ens tilslutning i
NemLog-in’s test eller produktionsmiljø. I venstremenuen vil der være links med
titlerne ”Anmodning om integrationstest” og ”Anmodning om produktion”, som
vil provisionere de aktuelle metadata til et af disse miljøer. Her er det vigtigt, at
man ikke vælger det forkerte miljø – eksempelvis hvis man har opdateret metadata
for integrationstestmiljøet og herefter anmoder om at flytte dette ud i produktion.
Bemærk endvidere at oprettelse af en ny version af et it-system vil tvinge itsystemudbyderen til at underskrive den seneste version af NemLog-in’s vilkår
(hvis det ikke allerede er gjort), før it-systemet kan lægges i NemLog-in’s
produktionsmiljø.

Testportal

Til brug for udvikling af integrationen findes en testportal på adressen:
https://test-nemlog-in.dk/testportal/. Her kan man bl.a. finde beskrivelser af
miljøerne, downloade metadata fra NemLog-in’s Identity Providere
(integrationstest og produktion), hente testcertifikater samt tilgå forskellige
værktøjer. Et af de nye værktøjer er den såkaldte log-viewer, som kan anvendes til
at spore et fejlet kald mod NemLog-in. Ved indtastning af et SAML ID på ens
request kan man få adgang til at se udvalgte logninger hos NemLog-in med
henblik på at afklare årsagen til, hvorfor requestet fejlede.

Tjenesteudbyderaftale med Nets

Som tjenesteudbyder er det kun muligt at foretage spærretjek af testcertifikater
mod Nets-DanID, hvis man har indgået en tjenesteudbyderaftale med Nets8. I
modsat fald vil Net’s firewall blokere opslagene, som derfor fejler. Man skal
derfor indgå en sådan aftale eller slå spærretjek midlertidigt fra i testmiljøet (det
skal dog være slået til i produktion). Denne begrænsning gælder ikke i
produktionsmiljøet, hvor spærrelister er frit tilgængelige.
Nedenstående er et eksempel på en fejlmeddelelse, der kan opleves ved brug af
OIOSAML.JAVA referenceimplementeringen:
Unable to validate CA certficate from:
http://ocsp.systemtest19.trust2408.com/responder:
java.security.cert.CertificateException:
Could not parse certificate: java.io.IOException: Empty input

8

Se mere på http://www.nets.eu/dk-da/Service/kundeservice/nemid-tu/Pages/default.aspx
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