Trin-for-trin guide:
Tilslutning af web service til NemLog-in

Baggrund og formål
I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for
grunddataprogrammet. Modellen havde til formål at understøtte tværgående
processer, hvor en bruger eksempelvis arbejder på flere underliggende
grunddataregistre samtidig med single sign-on og effektiv brugeradministration.
Modellen er publiceret på Arkitekturguiden1 og besluttet som fælles grundlag for
grunddataprogrammet.
I sikkerhedsmodellen håndterer tværgående ajourføringsservices adgangsstyring
for web service klienter (systembrugere) via en Security Token Service (STS)
etableret i regi af NemLog-in. Derved behøver hver web service ikke selv
håndtere administration af adgange for klienter, men kan uddelegere dette til
NemLog-in.
Dette dokument indeholder en trin-for-trin vejledning i tilslutning af en web
service til NemLog-in’s STS ved brug af NemLog-in’s Administrationsløsning.
Der udgives en tilsvarende vejledning i tilslutning af en systembruger (klient), som
skal kalde en Web Service beskyttet af NemLog-in.
Guiden er skrevet med primært fokus på web services, der skal udstilles i
grunddataprogrammet, men den kan også fint anvendes i andre sammenhænge.
Der fokuseres på de administrative processer i NemLog-in – for nærmere
forklaring af, hvordan sikkerhedsmodellen fungerer, henvises til føromtalte
dokument, der beskriver sikkerhedsmodellen.

Grundprincipper og begreber
NemLog-in’s STS muliggør tokenbaseret adgang til web services og spiller den
rolle, der i sikkerhedsmodellen hedder ”Grunddata STS”. Samspillet ved web
service kald er som følger:
1. Web service klienten (en såkaldt systembruger) kalder NemLog-in via WSTrust protokollen og anmoder om et security token til en given web
service.
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http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/sikkerhedsmodel-grunddata
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2. NemLog-in udsteder et security token på baggrund af klientens tildelte
rettigheder til web servicen.
3. Klienten medsender security tokenet i web service kaldet til
serviceudbyderen, som validerer tokenet og baserer adgangskontrollen på
dets indhold.
Trinene ovenfor er illustreret på nedenstående figur:

Forudsætninger og mål med guiden
Der tages udgangspunkt i en situation, hvor en myndighed ønsker at oprette en ny
web service i NemLog-in’s administrationsmodul og herefter vil uddelegere den
tekniske håndtering af web servicen til en administrator, som indlæser certifikater,
metadata mv.
Det forudsættes, at myndigheden allerede er tilsluttet NemLog-in/Administration
i rollen som it-systemudbyder, samt har udpeget en administrator for sin
organisation. Disse skridt er generelle for alle udbydere af it-systemer, der tilsluttes
NemLog-in, og vejledning til de indledende trin kan derfor findes i den generelle
dokumentation (se henvisninger i afsnittet nedenfor).
Det antages ligeledes, at myndigheden har foretaget en forretningsmæssig
afklaring af, hvilke roller der skal bruges i web servicen til at differentiere adgang
på forskellige klienter.

Yderligere dokumentation til NemLog-in
Generel dokumentation til NemLog-in kan findes på:
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Dette vil være et SAML token.
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Brugermanualen til NemLog-in’s administrationsløsning:
https://digitaliser.dk/resource/2561041
Testportal for NemLog-in: https://test-nemlog-in.dk/testportal/
Guides til integration med NemLog-in:
https://digitaliser.dk/resource/2487153

Trin 1: Tilslutning af ny web service
Trin 1A: Opret service og udpeg teknisk administrator

Administratoren for myndigheden skal først logge ind i NemLog-in’s
administrationsmodul3 ved brug af sit medarbejdercertifikat:

Under ”Løs opgaver” klikkes på knappen ”Opret nyt it-system”.

3

https://administration.nemlog-in.dk
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Data om web servicen udfyldes i skærmbilledet. Det er vigtigt at markere itsystemet som en ”Webtjeneste” (dvs. web service), og det er for grunddata
services ikke relevant at afkrydse boksen ”Session tjek”. Til sidst klikkes på
knappen ”Start tilslutning af it-systemet”.
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Nu oprettes web servicen for myndigheden som it-systemudbyder:

Næste skridt er at tilføje en teknisk administrator, som er ansvarlig for at indlæse
de tekniske oplysninger for web servicen. Den tekniske administrator kan tilhøre
it-systemudbyderens egen organisation eller alternativt en it-leverandør, der via en
delegering arbejder for it-systemudbyderen (myndigheden). I sidstnævnte tilfælde
har myndigheden stadig ejerskabet over web servicen og kan til enhver tid udpege
en anden teknisk administrator.
I dette eksempel tilknyttes en teknisk administrator fra egen organisation ved at
klikke på linket ”Tilføj teknisk administrator”:
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Her udfyldes information, som identificerer den tekniske administrator, herunder
RID nummeret4 fra administratorens certifikat. Klik herefter på ”Tilføj”.
Brugeren udpeges nu som teknisk administrator for it-systemet (web servicen), og
modtager en e-mail fra systemet, som oplyser om dette.

4

Et RID nummer er et ID fra et medarbejdercertifikat, som sammen med CVR nummeret
entydigt identificerer medarbejderen. Ved at indtaste CVR og RID nummer kan NemLog-in
entydigt identificere administratoren, når denne logger ind.
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Trin 1B: Teknisk administrator indtaster oplysninger

Den tekniske administrator kan nu logge på administrationssystemet og navigere
til web servicens startside:

Her vælges nu ”Rediger tekniske oplysninger om it-systemet”:
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Første skridt består i at indlæse en metadatafil, som er en XML fil, der indeholder
en række oplysninger for web servicen:
• Web servicens EntityID (en logisk ID)
• Web servicens certifikat (som NemLog-in bruger til at kryptere udstedte
tokens med)
• Hvilke attributter web servicen ønsker at få medsendt i tokens
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Et eksempel på en gyldig metadatafil for web services er vedlagt i Appendiks A,
som man kan tage udgangspunkt i ved dannelse af egne metadata.
Filen udpeges via ”Gennemse...” knappen hvorefter NemLog-in vil foretage en
validering af filens indhold. Hvis indholdet accepteres fremkommer flg.
skærmbillede:
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Næste skridt er at udfylde øvrige tekniske oplysninger om it-systemet. Klik derfor
på linket ”Rediger tekniske oplysninger om it-system”, hvorefter flg. skærmbillede
fremkommer:

På skærmbilledet udfyldes dato og tidspunkt for hvornår, tokens skal kunne
udstedes i NemLog-in’s test og produktionsmiljøer samt hvilken type web service,
der er tale om. For grunddataprogrammets services vælger her ”Web service med
systembrugere”, og der klikkes på knappen ”Gem tekniske oplysninger”. Bemærk
at oplysninger om ønskede Attributter, Endpoints og certifikat er pre-udfyldt ud
fra indholdet af metadatafilen, som tidligere blev indlæst, og de skal derfor ikke
indtastes.
Herefter klikkes på fanen ”Privilegier” i sektionen ”Avanceret” for at definere de
privilegier (svarende til roller), som skal kunne tildeles til de systembrugere, der
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kalder web servicen. På den måde kan forskellige systembrugere have
differentieret adgang til servicen.

Listen er tom til at begynde med, så klik på ”Tilføj privilegie” under ”Løs
opgaver”:

Her udfyldes information om privilegiet og der trykkes på ”Tilføj privilegie”
knappen. Gentag processen for hver af de privilegier, der er brug for.
Endelig skal systemet provisioneres til NemLog-in’s integrationstestmiljø ved at
klikke på knappen ”Ansøg om integrationstest”:
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Nu fremkommer flg. skærmbillede:
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Klik på knappen og herefter vil flg. skærmbillede fremkomme:

Den tekniske administrator vil modtage en mail, når systemet er overført til
NemLog-in’s integrationstestmiljø.
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Trin 2: Administration af adgange til web servicen
I trin 1 blev servicen oprettet med tekniske oplysninger samt overført til
integrationstestmiljøet, og næste skridt er nu at tildele disse til systembrugere, så
adgangen kan testes.
I NemLog-in’s testmiljø kan der oprettes testbrugere fra skærmbilledet, hvor
tekniske metadata redigeres:

Klik derfor på linket ”Tilføj testbruger som systembruger” og flg. skærmbillede
fremkommer:
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Ved at klikke på knappen ”Vælg test systembruger” kan man søge og vælge
mellem de systembrugere, der findes oprettet i testmiljøet. Herefter kan man
afkrydse de privilegier, som systembrugeren skal have og klikke på ”Tilføj
privilegie til testbruger”. For privilegiet skal man nu definere et CVR scope, som
angiver den organisation, som privilegiet gives på vegne af. Scopet vil blive
afspejlet i det udstedte SAML token (se OIO Basic Privilege Profile for detaljer)
og vil typisk være CVR nummeret på den organisation, som klienten agerer på
vegne af. Dermed kan en systembruger have forskellige roller på vegne af
forskellige organisationer.
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Efter tildeling vil testbrugeren fremgå under tekniske oplysninger:

Nu vil den pågældende system(test)bruger med EntityID =
”https://wsc.itcrew.dk” kunne kalde NemLog-in’s STS i
integrationstestmiljøet og få udstedt et token til web servicen. Herved kan man
teste den fulde integration til servicen i testmiljøet.

Overførsel til produktion

Når servicen er færdigtestet, kan den overføres til produktionsmiljøet. Dette gøres
ved først at indlæse en testrapport via opgavemenuen, og når den er godkendt af
NemLog-in’s Administration, fremkommer et link, hvor man kan ansøge om
oprettelse i produktion.
I produktionsmiljøet er arbejdsgangene for administration af adgange for
systembrugere lidt anderledes. En administrator for en systembruger kan fx
fremsøge organisationen, der udstiller web services og ansøge om adgang, og der
vil da blive oprettet en opgave for it-systemudbyderens administrator med at godkende
adgange. Det er således kun i testmiljøet, at den tekniske administrator kan tildele
adgange til testbrugere.
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Appendiks A: Eksempel på metadatafil for web service
Nedenfor vises et eksempel på en metadatafil for en web service, som kan
uploades i NemLog-in’s administrationsportal. Områderne markeret med fed
skrift angiver de dele, man typisk bør udskifte, når der tages udgangspunkt i
eksemplet til nye web services.
Disse er:
• EntityID for servicen (det logiske endpoint som token requestes og
udstedes til)
• Krypteringscertifikat for servicen (som tokenet krypteres under)
• Locationstrenge (som også blot er logiske endpoints og ikke udpeger en
fysisk service)
<md:EntityDescriptor xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:md="dk:gov:nemlogin:ws:metadata"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
entityID="https://wsp_guide.itcrew.dk">
<md:SPWSDescriptor
protocolSupportEnumeration="dk:gov:nemlogin:ws:metadata:1.0:protocol">
<md:KeyDescriptor use="encryption">
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
MIIGIjCCBQqgAwIBAgIEUw/JIDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBHMQswCQYDVQQGEwJE
SzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MSQwIgYDVQQDDBtUUlVTVDI0MDggU3lzdGVt
dGVzdCBYSVggQ0EwHhcNMTUwNDA5MTMzNDA3WhcNMTgwNDA5MTMzMzE3WjCBkDEL
MAkGA1UEBhMCREsxMTAvBgNVBAoMKERpZ2l0YWxpc2VyaW5nc3N0eXJlbHNlbiAv
LyBDVlI6MzQwNTExNzgxTjAgBgNVBAUTGUNWUjozNDA1MTE3OC1GSUQ6NTk3Mzg1
NzAwKgYDVQQDDCNlSUQgSkFWQSB0ZXN0IChmdW5rdGlvbnNjZXJ0aWZpa2F0KTCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJetU0TxjDbPsA914VBNOczD
4LejioecfwKGFcj+pMwMgVhNJr+XPCZ056g7UpRUNw5lNjnvRfhyq7XlLokYXoBb
sZTbubUXsXicW5LVQdenLCRBdQQxAg3LEavoCeFTEtd4p8hJAEyVMmP1Bmqd5BAW
jpTnYCvMUltG997Zj4lH64LpGxRVGFrJ7atHbRAqrinnI7uPPBUo9Vg5KzCe28qd
DZJeDrvUaRzKBBhAuXHgV5otb4SVNqFqEGXKVo/Jromg685JJQPJw7lzTGV5o4OZ
gbPi+K0RYoImmwS0d1gCmadmz4FDT5m2h/01L+tl/XOxlufbh9B5e3VPKZVJZfEC
AwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwIDuDCBlwYIKwYBBQUHAQEEgYowgYcw
PAYIKwYBBQUHMAGGMGh0dHA6Ly9vY3NwLnN5c3RlbXRlc3QxOS50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBHBggrBgEFBQcwAoY7aHR0cDovL2YuYWlhLnN5c3RlbXRl
c3QxOS50cnVzdDI0MDguY29tL3N5c3RlbXRlc3QxOS1jYS5jZXIwggEgBgNVHSAE
ggEXMIIBEzCCAQ8GDSsGAQQBgfRRAgQGBAIwgf0wLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6
Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHJBggrBgEFBQcCAjCBvDAM
FgVEYW5JRDADAgEBGoGrRGFuSUQgdGVzdCBjZXJ0aWZpa2F0ZXIgZnJhIGRlbm5l
IENBIHVkc3RlZGVzIHVuZGVyIE9JRCAxLjMuNi4xLjQuMS4zMTMxMy4yLjQuNi40
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LjIuIERhbklEIHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGVzIGZyb20gdGhpcyBDQSBhcmUgaXNz
dWVkIHVuZGVyIE9JRCAxLjMuNi4xLjQuMS4zMTMxMy4yLjQuNi40LjIuMIGqBgNV
HR8EgaIwgZ8wPKA6oDiGNmh0dHA6Ly9jcmwuc3lzdGVtdGVzdDE5LnRydXN0MjQw
OC5jb20vc3lzdGVtdGVzdDE5LmNybDBfoF2gW6RZMFcxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIw
EAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxJDAiBgNVBAMMG1RSVVNUMjQwOCBTeXN0ZW10ZXN0
IFhJWCBDQTEOMAwGA1UEAwwFQ1JMMjgwHwYDVR0jBBgwFoAUzAJVDOSBdK8gVNUR
FFeckVI4f6AwHQYDVR0OBBYEFNaOiiYoUdSxuU0XpMgM26ieAWHAMAkGA1UdEwQC
MAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFXPNK8iDDRbOLuO5TuPXTOiUa8++kICPEyH
RVxmv3wFpuamwuq3s1DNmsDAwQ7+pX0HpmKxISPXAq/s9QcmlyX/dCAgapINKsTS
JEKAYn2y9Fj5I2ZEPLcDIw4xDV2oxo/OdzjxJqzVhg7K058EBuOO6RXCCIb+mxRp
JVNNCw1R/SUNkcs3kqUvaHgD8w5HmP4J4wraF3qtHDKG4Byh3gcXMNxiFm3gX1p1
ueRDLjay9fojLqItRhzbNROgF5ehEW2Jez8JhtrVjxoKuaCi2V28qpMVM+fFuOpT
yA8AGgeLKiA0/uGrkbe+zVF2e8lYc/kvp9cI6GlAlQdUzE9Cge4=
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</md:KeyDescriptor>
<md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameidformat:X509SubjectName</md:NameIDFormat>
<md:AssertionConsumerService
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="https://wsp_guide.itcrew.dk"
ResponseLocation="https://wsp_guide.itcrew.dk" index="0" />
<md:AttributeConsumingService index="0">
<md:ServiceName xml:lang="en-US">WSP for guide</md:ServiceName>
<md:RequestedAttribute Name="dk:gov:saml:attribute:SpecVer"
FriendlyName="SpecVer" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic" isRequired="true" />
<md:RequestedAttribute Name="dk:gov:saml:attribute:AssuranceLevel"
FriendlyName="AssuranceLevel" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic" isRequired="true" />
<md:RequestedAttribute
Name="dk:gov:saml:attribute:Privileges_intermediate" FriendlyName="Privileges"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic"
isRequired="true" />
<md:RequestedAttribute Name="dk:gov:saml:attribute:CvrNumberIdentifier"
FriendlyName="CVR" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic" isRequired="true" />
</md:AttributeConsumingService>
</md:SPWSDescriptor>
</md:EntityDescriptor>

