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Tilslutning af ny it-leverandør til
NemLog-in
Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning,
der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes NemLog-in.
Guiden forudsætter, at du som it-leverandør ikke i forvejen er tilsluttet NemLogin. Er du i tvivl om, hvorvidt I administrerer løsninger, der er tilsluttet NemLogin, kan du følge trin 1-5 i guiden for at afklare dette.
Hvis du som it-leverandør allerede har tilknyttet en løsning, der benytter
NemLog-in, men blot ikke har adgang til NemLog-in Administrationsmodul,
henvises i stedet til guiden ”It-leverandørguide – udpegning af administrator i NemLog-in”.
Dette er eksempelvis relevant for de it-leverandører, hvis løsninger er migreret
over fra den gamle NemLog-in løsning eller fra Virk.dk.
For generel information om NemLog-in henvises til gruppen på Digitaliser.dk1
samt til integrationsguiden til NemLog-in Web SSO2.

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in
Når en it-leverandør skal tilsluttes første gang, er det nødvendigt, at en
underskriftsbemyndiget medarbejder fra it-leverandøren underskriver vilkårene
for anvendelse af NemLog-in. Hos en it-leverandør er det typisk direktør eller
virksomhedsejer, der er bemyndiget til at underskrive NemLog-in vilkår.
For at gennemføre tilslutningen, skal følgende være på plads:
 En underskriftsbemyndiget (fx virksomhedsejer eller direktør) skal
foretage den indledende del af tilslutningen, hvor vilkår underskrives og en
organisationsadministrator udpeges. Denne person skal være i besiddelse
af et OCES-medarbejdercertifikat, som kan bestilles fra Nets. Bemærk, at
tilslutningen bliver afvist, hvis medarbejderen, som gennemfører
tilslutningen, ikke er direktør eller lignende!
 It-leverandøren skal udpege en Administrator for it-leverandøren, som så
kan udpege teknisk administrator, som står for den praktiske vedligehold
af de løsninger, der er udelegeret til it-leverandøren. Disse medarbejdere
skal ligeledes have udstedt et OCES-medarbejdercertifikat.
 Det er en god idé at læse NemLog-in vilkår på forhånd, så det er klart,
hvad it-leverandøren forpligter sig til. Vilkårene kan findes her:
1
2

http://digitaliser.dk/group/2354775
http://digitaliser.dk/resource/2487153
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https://tilslutning.nemlogin.dk/Pages/ITServiceProvider/EnrolITServiceProvider.aspx#
Når overstående forudsætninger er på plads, kan den underskriftsbemyndigede
tilslutte it-leverandøren gennem nedenstående trin, som forventes at kunne
gennemgås på ca. 15 minutter:
1. Åbn en browser og gå ind på https://tilslutning.nemlog-in.dk. Klik på
fanen ”Tilslut it-systemudbyder” øverst til venstre:

2.

Klik på knappen ”Start tilslutning”:

3. Herefter vises NemLog-in dialogboks. Vælg fanebladet ”Log ind med
nøglefil” eller ”Log ind med digital signatur”, afhængigt af typen af
medarbejdercertifikat, og angiv kodeord.
4. Sæt markeringen ”Jeg er bemyndiget til at underskrive” og klik på ”Næste”
knappen. Som beskrevet under forudsætningerne, vil tilslutningen blive
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afvist, hvis tilslutningen ikke gennemføres af en direktør eller lignende:

Bemærk, hvis du som it-leverandør allerede er tilsluttet NemLog-in, vises i
stedet en fejlmeddelelse, som beskrevet i indledningen.
5. Udfyld herefter information om organisationen og
underskriftsbemyndiget. Husk at markere ”Jeg skal også være
administrator” under ”Oplysninger om underskriftsbemyndiget”, hvis
dette er tilfældet. Hvis du ønsker, at en anden person i virksomheden skal
være administrator udfyldes sektion 3 ”Oplysninger om administrator”.
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Klik herefter på ”næste” knappen.

6. Klik på ”Næste” knappen for at gå til underskrift af vilkår.
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7. Nu starter NemLog-in’s signeringsvindue:

8. Vælg først den af de tre faner, der svarer til typen af medarbejdersignatur.
9. Vælg medarbejdersignaturen ved drop-down boks med titlen ”Certifikat” i
bunden af skærmbilledet og tryk på ”Underskriv” knappen. Indtast
herefter kodeord for medarbejdersignaturen.
10. Herefter fremkommer dette skærmbillede:

11. Underskriver kan nu logge ind i administrationsportalen
(https://administration.nemlog-in.dk):
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Her kan underskriveren se, hvem der er Administrator for it-leverandøren,
gældende vilkår, stamdata og hvem der er underskriftbemyndiget. Den
underskriftsbemyndigede har endvidere muglighed for at editere stamdata
for it-leverandøren, samt tilføje endnu en ”Administrator for itleverandør”. Hvis underskriver har gjort sig selv til ”Administrator for itleverandør”, vil vedkommende også kunne se hvilke systemer, der
administreres af it-leverandøren og han vil her have mulighed for at tildele
en tekniske administrator til hver enkelt løsning.
12. Hvis underskriver har udpeget en anden person til at være ”Administrator
for it-leverandør”, sendes en aktiveringsmail til denne person.

13. Ved at trykke på linket, vises denne side, hvor medarbejderen skal trykke
på ”Aktivér” knappen:

14. Herefter vises NemLog-in siden:

Side 7 af 8

15. Her logges ind med medarbejdercertifikat, hvorefter følgende besked vises
ved succesfuld aktivering
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16. Administratoren kan nu logge ind med sit medarbejdercertifikat, og har
adgang til Administrationsportalen (https://administration.nemlog-in.dk):

Indtil et it-system er delegeret til it-leverandøren fra en it-systemudbyder
(myndighed), vil der ikke være forskel på de opgaver, som it-leverandør og
underskriver kan udføre. Men så snart et it-system er delegeret til itleverandøren, vil ”Administrator for it-leverandør” have mulighed for at
tilføje en ”Tekniske administrator” til løsningen.

