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  27. juli 2009 
 
 

Guide til Føderationstilslutning (”kogebog”) 

Version 1.1 
 

 

 

Denne guide henvender sig til offentlige myndigheder, der skal tilslutte digitale 

selvbetjeningsløsninger til NemLog-in. Guiden giver et overblik over de vigtigste opgaver før og 

under tilslutningen og kan således danne grundlag for tilrettelæggelsen af arbejdet. De beskrevne 

opgaver og aktiviteter leder frem til, at der kan gennemføres en integrationstest mod NemLog-in 

tjenesten med efterfølgende overgang til anvendelse af denne i produktion. 
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Introduktion og formål 

Denne guide henvender sig til offentlige serviceudbydere, der skal tilsluttes den 
fællesoffentlige føderation. Guiden giver et overblik over de vigtigste opgaver og 
aktiviteter før og under tilslutningen med det formål, at tilslutningsforløbet kan 
blive så effektivt som muligt. 
 
De beskrevne opgaver og aktiviteter leder frem til, at der kan gennemføres en 
egentlig integrationstest mod den fællesoffentlige brugerstyringsløsning, der 
markedsføres under navnet NemLog-in1. Selve indholdet af integrationstesten i 
form af test cases mv. er beskrevet i et særskilt dokument [ITEST]. Efter 
succesfuld integrationstest kan de tilsluttede applikationer anvende NemLog-in til 
produktionsformål. 
 
Målgruppen er IT ansvarlige, projektledere og IT arkitekter hos serviceudbyderne, 
som skal skabe sig et overblik over, hvad en tilslutning indebærer. Der forudsættes 
i beskrivelsen et overordnet kendskab til det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt. 
I appendiks findes beskrivelser af mere teknisk art, der er henvendt til 
systemadministratorer, udviklere og IT arkitekter. 
 
Guiden er af overordnet karakter og beskriver således ikke forhold vedrørende 
specifikke SAML produkter, -brugerkataloger eller -adgangskontrolsystemer. 
 
Guiden beskriver endvidere ikke forhold vedr. serviceudbyderes integration med 
de to offentlige portaler (virk.dk og borger.dk). Portalerne kan anvende den 
fællesoffentlige brugerstyringsløsning (NemLog-in) som en underliggende 
infrastrukturservice, men fra dennes synspunkt opfattes portalerne som enhver 
anden serviceudbyder, der har behov for brugerautentifikation og single sign-on 
(SSO).  
 

 

                                                 
1 Disse to betegnelser vil blive anvendt synonymt i denne vejledning. Endvidere vil løsningen i 

visse sammenhænge blive benævnt ”Identity Provider”, som er den terminologi SAML 2.0 

standarden fra OASIS opererer med. 
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Overblik over føderationen 

I dette kapitel gives et kortfattet overblik over den fællesoffentlige føderation, 
herunder de vigtigste interessenter samt den funktionalitet 
brugerstyringsløsningen stiller til rådighed for føderationens medlemmer.  

Hvad er en føderation?! 
En føderation er et forbund af selvstændige organisationer, der anvender et fælles 
sæt aftaler, standarder og teknologier til overførsel af brugeres identitet og rettigheder 
på tværs af organisationer. 
 

Den fællesoffentlige føderation 
I Danmark etablerer den offentlige sektor under Styregruppen for Tværoffentlige 
Samarbejder (STS) en føderation for offentlige myndigheder, hvor private 
virksomheder også kan indgå2. Føderationen varetages af 
brugerstyringsorganisationen, der består af en styregruppe og et 
brugerstyringssekretariat under Økonomistyrelsen3. De tekniske standarder 
udvikles af IT- og Telestyrelsen [OIO-SAML]. 
 

 
Figur 1: Interessenter i føderationen (fra modernisering.dk) 

 

                                                 
2 Det er endnu ikke politisk besluttet, hvorvidt private virksomheder kan tilkobles føderationen. 

Ud fra et teknisk synspunkt er der intet til hinder for dette. 
3 Se evt. mere på http://modernisering.dk/da/projekter/brugerstyring/interessenter 
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Fælles Loginløsning (NemLog-in) 
Brugerstyringsorganisationen har indgået aftale med en operatør (SKAT) om at 
etablere og drive den fællesoffentlige loginløsning under navnet NemLog-in, der 
stilles til rådighed for føderationens medlemmer (Service Providere). 
 
NemLog-in stiller flg. funktionalitet til rådighed i første fase af 
brugerstyringsprojektet4: 

- En fælles logintjeneste som kan anvendes af alle medlemmer af 
føderationen til at autentificere brugere af deres applikationer. Der 
etableres i første omgang login med OCES digital signatur – herunder 
både person- og medarbejdercertifikater. 

- Single Sign-On på tværs af alle applikationer i føderationen. Har brugeren 
først logget på en applikation, kan han efterfølgende tilgå andre 
applikationer uden at skulle logge ind igen. 

- Single Log Out på tværs af alle applikationer i føderationen. Brugeren kan 
i én proces logge ud af samtlige applikationer, han måtte have en session 
med. 

- Services til at hente identitetsattributter om brugerne hos Identity 
Provideren. 

 
Sigtet med denne guide er således mere specifikt at beskrive, hvad 
serviceudbydere skal gøre for at anvende NemLog-in til at give adgang til 
browserbaserede applikationer for eksterne brugere. Sagt på en anden måde bliver 
selve loginfunktionen out-sourcet og drevet som en fællesoffentlig service.  
 
Aktiviteterne er i øvrigt de samme, hvis man ønsker at gøre brug af konceptet 
”sammenhængende log-in”, hvor offentlige myndigheder opstiller lokale Identity 
Providere med det formål at give myndighedens medarbejdere adgang til 
applikationer hos andre myndigheder. Der er således ikke forskel på de krav, der 
stilles til applikationer, som anvender lokale Identity Providere i stedet for 
NemLog-in.  

Hvad skal serviceudbyderne selv tage sig af 
Det er vigtigt at understrege, at det kun er selve autentifikationen (login) af de 
eksterne brugere, der varetages af den fællesoffentlige loginløsning. Der er således 
en række opgaver, som serviceudbyderne / applikationsejerne stadig skal tage sig 
af: 

- Adgangskontrol / autorisation af brugerne. 
Når brugerens identitet er kendt via den fælles login, skal man lokalt 
beslutte og håndhæve, hvilke applikationer og data, der gives adgang til. 

                                                 
4 For en beskrivelse af de andre faser henvises til ”Udviklingsplan for en fællesoffentlig 

brugerrettighedsløsning i Danmark”, notat fra Økonomistyrelsen, samt til 

http://modernisering.dk/da/projekter/brugerstyring/projektforloeb 
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Dette vil være forskelligt i alle applikationer, og skal derfor håndhæves 
lokalt. 

- Alle forhold vedr. drift og udvikling af den forretningsapplikation, der 
stilles til rådighed som en del af føderationen. 

 

 
Figur 2: Illustration af ansvar i føderationen 

 
Ovenfor er dette illustreret grafisk: føderationens systemer / opgaver er markeret 
med grønt mens serviceudbyderens systemer / opgaver er markeret med blåt. I 
forbindelse med etablering af en fremtidig fællesoffentlig brugerrettigheds-
styringsløsning (tidligst i 2010), vil en del af autorisationen kunne varetages af 
NemLog-in. Dette kunne eksempelvis dreje sig om tildeling af roller, rettigheder 
og/eller privilegier til brugere.  
 
For at kunne indgå i føderationen skal en serviceudbyder honorere en række 
tekniske krav, herunder overholde de protokoller og standarder, der anvendes til 
at kommunikere mellem parterne. I praksis betyder dette, at serviceudbyderne skal 
anskaffe en komponent, der implementerer SAML 2.0 standarden fra OASIS, og 
som yderligere kan konfigureres til at overholde kravene i den danske OIOSAML 
profil [OIO-SAML]. Se mere i afsnittet om anskaffelse af SAML produkt. 
 
Udover de rent tekniske krav har brugerstyringsorganisationen opstillet en række 
politikker for føderationen, som også skal overholdes. Eksempler på disse er 
logningspolitik, time-out værdier, certifikatpolitik, brug af fælles tidsservices etc. 
Alle politikker samt øvrigt materiale relevant for tilslutning findes tilgængeligt på 
www.digst.dk/Digitale-loesninger/NemLogin 
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Næste generation digital signatur fra det offentlig e 
I sommeren 2008 har Videnskabsministeriet truffet aftale med DanID A/S om 
udviklingen af næste generation digital signatur, og NemLog-in løsningen vil efter 
dennes lancering blive opdateret, så den nye generation signatur også understøttes. 
 
Dette indebærer en stor fordel for de serviceudbydere, der ønsker at tilbyde 
adgang til deres løsninger med digital signatur. Ved at tilslutte sig til NemLog-in 
får man populært sagt ”foræret” en fremtidig opgradering til den nye digitale 
signatur, hvilket kan indebære betydelige besparelser til integration. 

Gennemgang af et tilslutningsforløb 

I det følgende gives en oversigt over de vigtigste opgaver og aktiviteter i 
forbindelse med et tilslutningsforløb. I appendiks A er tilslutningsprocesserne 
modelleret grafisk, således at rækkefølge og afhængigheder mellem aktiviteterne 
fremgår. I andre appendiks detaljeres udvalgte, tekniske problemstillinger og en 
række konkrete anvisninger og eksempler gives. 
 

Foranalyse 
Et tilslutningsforløb indledes typisk med, at serviceudbyderen undersøger 
muligheder og konsekvenser ved tilslutning til føderationen, herunder de 
forretningsmæssige gevinster, økonomiske omkostninger, business cases samt 
politiske og organisatoriske forhold. Et eksempel på en driver for tilslutning er 
eDag3 målsætningerne, der siger, at alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med 
national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, alene skal 
anvende NemLog-in med digital signatur. 
 

Valg af applikation(er) 
Indledningsvis skal serviceudbyderen udvælge den eller de applikationer, der skal 
tilsluttes føderationen. Dette kan være en integreret del af foranalysen men kan 
også afklares senere. Valget af applikation(er) baseres på en blanding af 
forretningsmæssige, politiske og tekniske overvejelser.  
 
Under de tekniske overvejelser kan nævnes: 

• Kun applikationer med en web (browser) baseret grænseflade kan 
tilsluttes. Såkaldte web services (baseret på eksempelvis SOAP) kan ikke 
tilsluttes. En anden måde at formulere dette på er, at kun brugervendte 
applikationer kan tilsluttes, mens systemvendte applikationer (services) 
ikke direkte kan tilsluttes. 

• Applikationerne skal være udstillet på Internettet. Intranetapplikationer 
kan f.eks. ikke tilsluttes føderationen. 

• Applikationer henvendt til såvel borgere som medarbejdere i 
virksomheder eller myndigheder kan tilsluttes. 
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• Hvis en applikation skal udstilles gennem borgerportalen, og kræver 
kendskab til brugeren (ikke-anonym), er det nødvendigt at være tilsluttet 
NemLog-in. 

• Ved tilslutning af en ny applikation kan man i mange tilfælde undgå 
oprettelse af brugere lokalt ved at anvende den fællesoffentlige 
loginløsning. Ved nye applikationer med mange brugere kan dette 
indebære betydelige besparelser. 

• Eksisterende loginmekanismer vil kunne udfases og erstattes med 
NemLog-in, og dermed vil drifts- og administrationsudgifter kunne spares. 
En serviceudbyder bør dog (baseret på en risikovurdering) overveje at 
beholde lokale loginløsninger som et beredskab i tilfælde af, at den 
fællesoffentlige tjeneste ikke er tilgængelig.  

• Applikationer med mange eksterne brugere vil opnå den største gevinst af 
en tilslutning. Dette vil dels ske gennem en styrket brugeroplevelse via 
single sign-on og dels gennem et reduceret behov for administration af 
eksterne brugere i egne systemer. 

 

Indgåelse af tilslutningsaftale 
Efter serviceudbyderen har besluttet sig for tilslutning, skal der formelt indgås en 
tilslutningsaftale med brugerstyringssekretariatet hos Økonomistyrelsen. I praksis 
indgås aftalen med operatøren (SKAT), der er bemyndiget til formålet. Aftalen 
samt yderligere praktisk information findes på linket 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1782046&vId=0. 
Tilslutningsaftalen opstiller de aftalemæssige rammer, ansvar og pligter for 
serviceudbydere, herunder en række organisatoriske forhold. 
 

Etablering af projektorganisation og driftsorganisa tionen 
Serviceudbyderen skal etablere en projektorganisation, der kan varetage opgaverne 
forbundet med tilslutningen til NemLog-in. Endvidere skal der etableres en 
driftsorganisation og tilhørende driftsprocedurer, der kan varetage drift og 
support af IT-systemer. 
 

Risikoanalyse 
I forbindelse tilslutning af eksisterende eller nye applikationer bør 
serviceudbyderen foretage en konsekvens- og risikoanalyse, som bl.a. fastlægger 
de økonomiske, strategiske, administrative, juridiske, omdømmemæssige, 
menneskelige og politiske konsekvenser af ved tab af fortrolighed, integritet og 
tilgængelighed. For en række organisationer, der er underlagt DS-484 standarden 
[DS-484] for informationssikkerhed, er dette obligatorisk. For andre er det kraftigt 
tilrådeligt. 
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For helt nye applikationer, som lanceres på Internettet, vil der være en række 
opgaver forbundet med risikovurderingen. For eksisterende applikationer, der 
allerede er tilsluttet Internettet, vil langt hovedparten af arbejdet formentlig 
allerede være udført, og det skal så typisk blot vurderes, om udskiftning af 
loginmekanismen ændrer ved det eksisterende risikobillede. Særlig 
opmærksomhed bør rettes mod applikationer, der giver adgang til eller behandler 
personoplysninger. Her er en række krav nedfældet i lov om behandling af 
personoplysninger samt tilhørende bekendtgørelse og vejledning [PERSON], 
[SIKVEJ]. Det skal understreges, at NemLog-in’s sikkerhedsniveau er konstrueret 
til at kunne give adgang til applikationer, der rummer personfølsomme data. Dette 
fritager dog ikke applikationer og de tilhørende organisationer fra at opfylde en 
række krav som f.eks. logning af systemets behandling af personoplysninger. 
 
Et af de væsentlige resultater af risikoanalysen er, at det krævede niveau af 
autenticitetssikring bliver fastlagt for hver applikation.  Der opereres 
fællesoffentligt med fire niveau’er af autenticitetssikring [AUTHLEV], spændende 
fra ”lille eller ingen tiltro til en påstået identitet” til ”meget høj tillid til påstået 
identitet”. Forskellige loginmekanismer i føderationen bliver klassificeret i forhold 
til disse fire niveau’er, og det er serviceudbyderens ansvar at sikre, at adgangens til 
dennes applikationer sker med et tilstrækkeligt højt niveau. Afkoblingen mellem 
konkrete loginmekanismer og applikationernes krav til autenticitetssikring er 
central for at sikre, at loginmekanismer senere kan re-klassificeres (f.eks. som 
følge af den teknologiske udvikling) dels at nye loginmekanismer senere kan 
indføres i fremtiden. 
 
Økonomistyrelsen har udgivet en kort vejledning [LOAVEJL] samt et regneark, 
som kan hjælpe med bestemme det krævede niveau af autenticitetssikring for en 
forretningsapplikation. 
 

Fastlæg driftsmæssige behov 
Et vigtigt aspekt af planlægningen er at fastlægge de driftsmæssige behov dels for 
forretningsapplikationerne og dels for de infrastrukturkomponenter (SAML 
komponenter), der tilsluttes føderationen. Vigtige input til denne beslutning er de 
forretningsmæssige behov til servicekvalitet samt risikoanalysen. 
 
Ved fastlæggelse af krav til SAML komponenter er det vigtigt at bemærke, at disse 
muligvis skal understøtte en bred palette af forretningsapplikationer med 
forskellige behov for servicekvalitet. Der er derfor nyttigt at se på behovene for de 
mest krævende applikationer og lade disse være styrende. 
 
Et vigtigt resultat af denne analyse er fastlæggelse af servicekvalitet (SLA) for drift 
af SAML komponenter, herunder krav til oppetid, svartid, skalérbarhed, kapacitet, 
overvågning, sikkerhed etc. 
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En anden vigtig analyse er at sammenholde serviceudbyderens behov med den 
servicekvalitet, som de fællesoffentlige tjenester kan tilbyde. Såfremt 
serviceudbyderen har høje krav til f.eks. oppetid, som ikke kan honoreres, bør 
man overveje at etablere/bevare lokale tjenester som et ekstra beredskab. En 
sådan overvejelser bør baseres på en cost-benefit analyse. 
 
 

Etablering af SAML 2.0 kapabilitet 
Den fællesoffentlige føderation er teknisk funderet på en dansk profil [OIO-
SAML] af den internationale SAML standard fra OASIS, der sikrer 
interoperabilitet på tværs af føderationen. For at kunne indgå som serviceudbyder 
er det derfor nødvendigt at kunne understøtte denne standard samt den danske 
profil. Nogle serviceudbydere vil sandsynligvis allerede være i besiddelse af 
software-pakker med denne funktionalitet indbygget (f.eks. eksisterende ”suiter” 
til adgangskontrol eller brugerstyring), mens andre vil skulle anskaffe et SAML 
produkt, anvende open source komponenter eller købe kapabiliteten som en 
service. Endelig vil nogle udbydere af hostede standardapplikationer have 
foretaget NemLog-in tilslutning én gang for alle, og her vil myndigheden så ikke 
skulle tænke på det tekniske. 
 
Der findes en lang række SAML 2.0 produkter på markedet spændende fra open 
source værktøjer til større softwaresuiter til adgangskontrol og ”identity 
management”. Det er udenfor rammerne af denne vejledning at kortlægge 
markedet eller anbefale specifikke produkter, og der henvises i stedet til 

http://modernisering.dk/da/projekter/brugerstyring/saml20_leverandoerer/ 
 
På softwarebørsen findes frit tilgængelige implementationer af OIO-SAML 2.0 
standarden i programmeringssprogene Java og .Net.  
(http://www.softwareborsen.dk/projekter/softwarecenter/brugerstyring).  Disse distribueres 
under open source licensen ”Mozilla Public License 1.1”, som tillader brug af 
værktøjskasserne i samspil med kode, der ikke er undergivet en open source 
licens. Endvidere findes et virtuelt image med en Identity Provider baseret på 
Simple SAML PHP, som kan anvendes som lokal test IdP i forbindelse med 
udviklingen. 
 
Organisationen Liberty Alliance tester interoperabilitet af kommercielle SAML 2.0 
produkter og offentliggør en liste med interoperable produkter [INTEROP], som 
kan danne udgangspunkt for produktvalg. I [OIO-SAML] kapitel 12 ”Guidance 
on determining product compliance” findes flere detaljer og overvejelser omkring 
produkters understøttelse af standarder. 
 
Udover det fundamentale krav om OIOSAML understøttelse kan en 
serviceudbyder anlægge en lang række tekniske kriterier for valg af SAML 
produkt: 



 Side 14 af 36 

• Overensstemmelse med IT Strategi herunder sikkerhedsstrategi. 

• Overensstemmelse med eksisterende teknologiplatform og 
systemlandskab, herunder hvor let produktet kan integreres. 

• Arkitekturmæssige forhold. 

• Øvrige behov for brugerstyring i organisationen - f.eks. på tværs af 
applikationer således at genbrug af funktionalitet opnås. 

• Pris og licensbetingelser. 

• Leverandørpreferencer og relationer. 

• Produktkendskab hos evt. driftsleverandør. 
 

Arkitektur, design og udvikling 
Et SAML produkt kan ikke fungere isoleret i serviceudbyderens IT miljø, men vil 
skulle indgå i et nøje samspil med eksisterende og fremtidige applikationer samt 
sikkerhedsløsninger. Der vil derfor være et behov for at foretage en integration 
og/eller konfiguration, der sikrer, at alle elementer af løsningen fungerer sammen. 
Eksempelvis kan det være nødvendigt at tilrette eksisterende applikationer, så de 
kan modtage en eksternt valideret bruger frem for at foretage deres egen login, og 
eksisterende loginløsninger skal formentlig kobles fra. 
 
Naturen af denne integration (og hvorvidt der vil være behov for specialudvikling 
af integrationskomponenter) vil variere meget med teknologiplatforme, produkter 
og systemlandskaber. Det er derfor nødvendigt at analysere i hvert enkelt tilfælde.  
 
Generelt kan man dog sige, at der ofte vil være behov for at oversætte en brugers 
eksterne identitet (f.eks. CPR eller OCES RID/PID) til en intern / lokal identitet, 
som brugeren er kendt under i egne applikationer eller adgangskontrolsystemer.  
Nogle applikationer har eksempelvis brug for at kende brugeren for at kunne 
hente dennes data, foretage tilpasninger eller gemme præferencer. Systemer til 
adgangskontrol har ofte behov for at kende til brugerens lokale konto for at 
kunne afgøre gruppe- og rolletilhørsforhold, som adgangsbeslutninger træffes ud 
fra. Endvidere er det ofte nødvendigt at medsende informationer om styrken af 
autenticitetssikringen, der blev fortaget eksternt, så adgangsbeslutninger kan tage 
højde for denne. Problemstillingen om oversættelse af brugeridentiteter er 
yderligere behandlet i appendiks C. 
 

SAML Valg 
Den danske SAML profil rummer nogle få valg, som en serviceudbyder bør 
forholde sig til. Disse valg vil influere på opsætning og konfiguration af det 
anskaffede SAML produkt. 
 
De vigtigste valg er: 

• Hvilken transport ”binding” anvendes til Single Logout. Valget står 
mellem HTTP-Redirect og SOAP. Sidstnævnte anbefales, hvis det er 



 Side 15 af 36 
understøttet i det anskaffede SAML produkt, da brugeroplevelsen her er 
bedre (bedre stabilitet og mindre browser ”flimmer”). 

• Om der er behov for at hente ekstra attributter om brugeren via et såkaldt 
”attribute query”. I givet fald kræver dette den nødvendige konfiguration 
(herunder oversættelse mellem eksterne og interne attributnavne). De 
eneste attributter, der kan hentes fra den fællesoffentlige tjeneste, er 
OCES-relaterede attributter som f.eks. hvorvidt brugeren er LRA 
(lokaladministrator for sin virksomhed), CPR-nummer for visse typer 
medarbejder (sundhedsfagligt personale) etc. 

 

Etablering af testmiljø, produktionsmiljø og drifts processer 
Tilslutningen til føderationen forudsætter en succesfuld teknisk integrationstest 
mod NemLog-in, hvilket igen forudsætter et lokalt integrationstestmiljø at afvikle 
testen i. Det kan evt. også være nødvendigt med et testmiljø til udvikling, såfremt 
der skal udvikles lokale integrationskomponenter eller tilpasninger til 
applikationer. Det er vigtigt at tage højde for, at integrationstesten sker mellem 
distribuerede systemer, hvilket giver anledning til en vis systemmæssig 
kompleksitet – eksempelvis i relation til firewall opsætning, internetadgang fra 
testmiljøer etc. 
 
Ved etableringen af et lokale miljøer til integrationstest og produktion, skal en 
lang række forhold overvejes: 

• Opsætning af servere, netværk og infrastruktur. 

• Brug af tidsserver, som opfylder kravene til nøjagtighed. 

• Installation og konfigurering af SAML produkt samt evt. 
integrationskomponenter. 

• Generering og udveksling af metadata med føderationens Identity 
Provider. 

• Generering af testdata til applikationer. 

• Oprettelse af testbrugere, herunder evt. OCES test-certifikater5. 

• Forbindelser til eksterne systemer (f.eks. hos CPR eller andre registre). Et 
særligt forhold kan her være, om lokale testbrugere vil give anledning til 
problemer ved overførsel eller opslag i eksterne systemer. 

• Generering af nøgler og certifikater til SSL samt signering / kryptering af 
SAML beskeder. 

• Key Management, herunder sikker generering, opbevaring og anvendelse 
af kryptografiske nøgler. 

• Logning og fejlsøgning, herunder overholdelse af føderationens 
logningspolitik [LOGPOL]. 

• Opsætning af time-out værdier. 

• Opsætning af ”common domain” til Identity Provider discovery. 

                                                 
5 Brugerstyringssekretariatet stiller en række OCES testcertifikater til rådighed til formålet. 
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• Sikkerhedsmæssige aspekter. 

• Fastlæggelse af driftsprocedurer, herunder overgang fra integrationstest til 
staging / præ-produktion og videre til produktion. 

 
 

Udførelse af integrationstest til føderationen 
Når testmiljøet er etableret, kan integrationstesten mod NemLog-in udføres. 
Denne er beskrevet i [ITEST]. Det er vigtigt at understrege, at integrationstesten 
alene adresserer funktionelle samt udvalgte sikkerhedsmæssige aspekter af 
samspillet med NemLog-in.  
 

Udførelse af andre test 
Efter integrationstesten er udført, vil serviceudbyderen skulle udføre en række egne 
test, før løsningen kan overgå til produktion. 
 
Som eksempler kan her nævnes: 

• Integrationstest mod portaler (borger.dk og virk.dk), der sikrer at 
applikationen fungerer korrekt, når den tilgås via disse. 

• Test af applikationsspecifik funktionalitet (f.eks. overtagelsesprøve). 

• Test af servicekvalitet som f.eks. svartider, tilgængelighed, kapacitet, 
skalérbarhed med tilhørende mekanismer (f.eks. fail-over, clustering osv) 

• Sikkerhedsmæssige test som f.eks. penetrationstest, test af at systemer er 
konfigureret sikkerhedsmæssigt korrekt, hærdning af systemer hvor ikke-
anvendte porte og services deaktiveres etc. 
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Appendiks A: Proces for tilslutning 

Figuren nedenfor illustrerer processen for tilslutning af en ny serviceudbyder til 
føderationen: 
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Nedenstående figur illustrerer processen, når en serviceudbyder, der allerede er 
tilsluttet føderationen, skal tilsluttes en ny service: 
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Appendiks B: ”Bestillingsliste” 

Nedenfor er opsummeret en liste af de ting, en serviceudbyder skal huske at 
bestille tidligt i tilslutningsforløbet for ikke at undgå unødig venten senere i 
forløbet. 
 

• Testmiljøer og driftsmiljø 
o Dialog med evt. driftsleverandør 

• SAML produkt 

• Certifikater til test- og produktionsmiljøer (se [CERTPOL] for detaljer): 
o SSL / TLS certifikater til eget domæne samt common domain 
o OCES virksomhedscertifikater til signering / kryptering af SAML 

meddelelser 
o OCES medarbejder- eller borgercertifikater til at teste logon til 

løsningen med. Testbrugerne, som angivet i disse certifikater, skal 
svare til testbrugere oprettet i forretningsapplikationen. 

• Konsulentassistance til eksempelvis integration 
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Appendiks C: Oversættelse af brugeridentiteter 

Dette appendiks beskriver en af de væsentligste problemstillinger forbundet med 
integration af et SAML produkt til eksisterende applikationer, brugerkataloger og 
sikkerhedssystemer, nemlig oversættelse / mapning af brugeridentiteter.   
 
Den danske SAML profil [OIO-SAML] rummer to mekanismer, hvormed en 
ekstern brugeridentitet kan konverteres til en intern brugeridentitet hos 
serviceudbyderen. Nedenfor beskrives forskellen på disse. Ved en ekstern identitet 
forstås de identitetsattributter, som brugeren beskrives med i den SAML assertion, 
som Identity Provider’en udsteder. Ved en intern identitet forstås de 
identitetsattributter, som brugeren er kendt under i serviceudbyderens systemer. 
 
Ved account mapping forstås, at der ikke etableres en eksplicit relation mellem en 
brugerkonto hos Identity Provider’en og en brugerkonto hos Service Provider’en. 
I stedet anvender Service Provideren attributter om brugeren (f.eks. CPR nummer 
eller navn) fra dennes SAML assertion til dynamisk at identificere brugeren. 
 
Ved denne teknik behøver der ikke eksistere en eksplicit brugerkonto hos nogen 
af parterne, men der er omvendt ikke noget i vejen for det. Identity Provideren 
kan f.eks. hente alle nødvendige attributter fra brugerens OCES certifikat samt fra 
CA’en. En Service Provider kan i mange tilfælde ”holde brugeren i luften” ved at 
tilføje brugerens attributter til den aktuelle session og adgangskontrolmæssigt 
identificere brugeren ved en generisk rolle (f.eks. ”borger”). 
 
Et eksempel på brugen af account mapping kunne være en 
myndighedsapplikation, der skal give borgere adgang til at se egne data og måske 
udføre transaktioner på disse. Her vil alle borgere typisk skulle have samme 
rettigheder i applikationen, og det giver derfor ikke umiddelbart mening at oprette 
en brugerkonto for alle borgere i adgangskontrolsystemer og brugerkataloger. Her 
kan SAML produktet eksempelvis sættes op til udtrække CPR nummeret fra den 
indkomne SAML assertion og sende dette videre til applikationen i en HTTP 
header (som et key/value pair). Applikationen kan så bruge CPR nummeret til at 
fremfinde borgerens data i de underliggende databaser med applikationsdata. I 
relation til adgangskontrolsystemet kan borgeren endvidere mappes til en generisk 
”borger” rolle efter validering af SAML assertion. 
 
Account mapping mekanismen er således velegnet for serviceudbydere, der kan 
identificere brugere ud fra OCES attributterne (CPR, PID, RID) og/eller som 
ikke ønsker at oprette en fysisk brugerkonto for alle brugere (f.eks. én per borger). 
Mekanismen vurderes dermed som velegnet til langt de fleste 
myndighedsapplikationer. 
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Ved account linking forstås, at der etableres en eksplicit relation mellem en 
brugerkonto hos en IdP og en brugerkonto hos en SP. I OIOSAML sker dette via 
et såkaldt persistent pseudonym dvs. en fælles, unik ID for brugeren, som ikke 
rummer informationer om brugeren (tilfældig), og som hver part kan omsætte til 
en intern brugeridentitet. Pseudonymet og relationen bliver etableret ved, at 
brugeren første gang logger ind hos både IdP og SP. 
 
Denne mekanisme er velegnet til situationer hvor: 

• Serviceudbyderen ikke kan identificere brugeren ud fra dennes OCES 
attributter. Dette kan være tilfældet for eksisterende brugerkataloger 
baseret på andre typer attributter.  

• Man ikke ønsker, at Identity Provideren skal udlevere nogen 
personhenførbare oplysninger om brugeren. 

• Man af privacy hensyn ønsker, at brugerne har en forskellig identitet hos 
forskellige serviceudbydere (forhindrer sammenstilling på tværs). 

 
En væsentlig ulempe ved account linking er, at serviceudbyderen er nødt til at 
bibeholde en lokal loginmekanisme samt skal håndtere pseudonymet også. 
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Appendiks D: SAML konfiguration 

Nedenfor gennemgås en del af den konfiguration, en administrator hos en 
serviceudbyder skal foretage under installation og opsætning af et SAML produkt. 
Gennemgangen viser en række valg, der skal tages for OIO Web SSO profilen 
[OIO-SAML]. 
 
Gennemgangen nedenfor er produktuafhængig og serviceudbyderen vil derfor 
skulle ”oversætte” beskrivelsen til de skærmbilleder, der findes i det aktuelt valgte 
produkt. 
 

Oprettelse af føderation 
I de fleste SAML produkter skal man oprette en føderation og tilknytte de 
eksterne partnere, man vil kommunikere med. For serviceudbydere består dette i 
at oprette og konfigurere den fællesoffentlige Identity Provider (NemLog-in 
løsningen). Dette klares ved at importere dennes meta data fil, der beskriver 
Identity Providerens endepunkter, certifikater, understøttede attributter etc. 
 
Meta data filen kan udleveres af operatøren efter indgåelse af tilslutningsaftale. 
Efter konfiguration af serviceudbyderens system skal der sendes en tilsvarende 
meta data fil den anden vej for importering hos operatøren. Ved udveksling af 
meta data filer skal der anvendes en sikker transportkanal (som f.eks. signeret / 
krypteret email). 
 

Valg af Føderationsprotokoller 
Nogle SAML produkter understøtter flere føderationsprotokoller. Det anbefales 
kun at slå de protokoller til, som er nødvendige. 
 
Følgende protokoller skal slås til: 

• SAML 2.0 (Service Provider option – ikke Identity Provider option) 
 
Følgende protokoller bør slås fra: 

• SAML 1.0 

• SAML 1.1 

• SAML 2.0 Identity Provider  

• WS-Federation 

• Liberty 1.1 

• Liberty 1.2 
 
Dette vil eliminere konfigurationsmuligheder for protokoller, som ikke er 
relevante for føderationen. Dermed bliver opsætningen mere overskuelig, og 
fejlmuligheder reduceres. 
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Valg af SAML profiler 
Ofte vil en administrator skulle vælge SAML profiler og ”modes”. 
 
Følgende profiler skal slås til: 

• Web SSO Profile with HTTP Post binding 

• Single Logout Profile with HTTP Post binding or SOAP binding 
(anbefales) 

• Identity Provider Discovery Profile 

• Attribute Query / Request Profile (Attribute Requester) 
 
Følgende ”modes” skal slås til: 

• SP-Initiated SSO 

• IdP-Initiated SLO 

• SP-Initiated SLO 

• Attribute Query 
 
Følgende ”modes” bør i første omgang slås fra: 

• IdP-initiated SSO 
 

Konfiguration af signering / kryptering 
Følgende elementer skal have signering slået til: 

• SAML Assertioner 

• <AuthnRequest> men ikke <Response> 

• Single Logout request og response 

• Attribute query og response 
 
Meta data skal ikke signeres. 
 
Endvidere skal SAML assertioner sættes op til at være krypterede. 
 
Andre elementer må ikke være krypterede: 

• NameIDs 

• Encrypted attributes 
 
Kun flg. algoritmer og nøglelængder er tilladte: 

• Kryptering skal ske med AES med mindst 128 bit nøgler. 

• Signaturalgoritmer skal være SHA1withRSA eller SHA256withRSA med 
minimum 1024 bit modulus. 

• Længere nøgler er tilladt. 
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SAML Bindings 
Følgende valg skal konfigureres for SAML bindings: 

• SSO request binding: HTTP Redirect  

• SSO response binding: HTTP Post 

• Attribute query / response: SOAP Binding 

• Single Logout: SOAP (foretrukken) - alternativt HTTP Redirect 

 

Certifikatvalidering 
Det er vigtigt, at en serviceudbyder konfigurerer systemet, så kun certifikater 
tilladt af føderationen (OCES) kan accepteres ved certifikatvalidering. Dette 
betyder ofte i praksis, at certifikatudstederens rodcertifikat (OCES root) skal 
oprettes (som det eneste) i et såkaldt trust key store. 
 
Endvidere er det nødvendigt at konfigurere spærrecheck for certifikater, så der 
anvendes CRL lister eller OCSP opslag hos certifikatudstederen. 
 
Detaljer om disse krav er beskrevet i føderationens certifikatpolitik [CERTPOL]. 
 

Common Domain 
Der skal opsættes brug af ”common domain” til Identity Provider discovery. 
Dette er beskrevet i et separat appendiks nedenfor. 
 

Timeout 
Timeout-værdierne skal indstilles i overensstemmelse med føderationens 
politikker. Dette er beskrevet i detaljer i dokumentet [TOPOL]. 
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Appendiks E: Sikkerhedsovervejelser 

 

Håndtering af kryptografiske nøgler 
Det er centralt for sikkerheden, at serviceudbydere planlægger og designer 
procedurer for nøglehåndtering (eng. key management) for private signaturnøgler. 
Hvis en privat signaturnøgle kompromitteres, kan en angriber digitalt udgive sig 
for at være serviceudbyderen, underskrive aftaler i dennes navn, dekryptere 
personfølsomme data sendt fra den fællesoffentlige løsning etc. Dermed vil 
tilliden til føderationen vil lide stor skade. 
 
Følgende aspekter er vigtige at adressere i forbindelse med nøglehåndtering: 

• Hvor opbevares private signaturnøgler, og hvordan sikres adgang til dem?! 
For optimal beskyttelse kan en nøgle opbevares i såkaldt ”tamper-proof” 
kryptografisk hardware, men ofte anvendes krypterede filer som et billigt 
(men mindre sikkert) alternativ. 

• Hvordan tages backup af nøgler og hvordan genetableres de?! 

• Hvilket personale kan tilgå servere med private nøgler, og hvem har 
adgang til evt. passwords, der kan dekryptere nøglerne, så de optræder i 
klar tekst?! 

• Hvorledes håndteres fornyelse af nøgler, når de tilhørende certifikater 
udløber?! Hvis en serviceudbyder ikke fornyr nøgler / certifikater inden de 
udløber, kan forretningsapplikationer pludselig ophøre med at være 
tilgængelige. 

• Hvad er proceduren, hvis en privat nøgle kompromitteres eller der er 
mistanke om samme?! 

• Hvordan auditeres nøglehåndteringsprocessen?! Kan enkelt-personer 
skaffe sig adgang til private nøgler?! 

 
En serviceudbyder bør nøje analysere disse problemstillinger og udarbejde 
passende driftsprocedurer, der implementerer organisationens IT 
sikkerhedspolitik. Et IT system til nøglehåndtering (key management system) kan 
hjælpe med de administrative byrder, men det er ikke en absolut nødvendighed. 
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Appendiks F: Brugeroplevelse ved single logout 

Et af de væsentlige elementer i føderationen er muligheden for ”single logout”, 
hvilket giver brugerne mulighed for at logge ud af alle aktive applikationer / 
sessioner, der er etableret via NemLog-in. Føderationen stiller således den 
tekniske funktionalitet til rådighed som opretter, vedligeholder og nedlægger 
sessioner. 
 
Hvorledes brugeroplevelsen håndteres er imidlertid udenfor rammerne af 
føderationen og dette skal derfor designes af serviceudbyderne og evt. 
overliggende portaler som et led i retningslinjerne for integration i portalerne. 
Følgende aspekter bør overvejes i den forbindelse: 

• Hvorvidt brugeren skal have en kvittering for, at single logout er 
gennemført, samt hvordan denne i givet fald skal udformes. 

• Hvilken web side brugeren skal sendes til efter logout (f.eks. ”farvel og 
tak” side eller login side). 

• Hvis brugeren har flere applikationer aktiveret gennem en portal: 
o Om hver applikation / service skal give en kvittering i sit eget 

browser vindue, frame, portlet etc., om portalen har en fælles side 
og om evt. selvstændige browservinduer skal lukkes ved logout.  

o Om opførslen skal være forskellig når applikationen tilgås direkte i 
forhold til, hvis den tilgås via portaler. 

o Om portalen kræver speciel håndtering af hændelser omkring 
single logout. Det kan f.eks. være at portalen har brug for at 
kommunikere særlige hændelser eller informationer i tilgift til de 
single logout request / response meddelelser, som logintjenesten 
iværksætter. 

• Hvordan brugeroplevelsen håndteres såfremt der anvendes såkaldte ”back 
channel” kommunikationskanaler til at fremsende single logout request / 
response. Dette betyder, at serviceudbyderen ikke får requestet via den 
http session, denne har til browseren, men evt. skal slå denne op og 
forcere et re-load af den aktuelle side for at kunne afspejle logout i 
brugergrænsefladen.  

 
I regi af den fællesoffentlige integrationsmodel (OIM) for portaler (borger.dk og 
virk.dk) er der gennemført en analyse af ovenstående samt andre aspekter, og en 
række konkrete anbefalinger er udarbejdet. Analysen er tilgængelig på 
http://oim.modernisering.dk/HentMateriale4 
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Appendiks G: Håndtering af Common Domain 
 

Formål 
Et afgørende element i arkitekturen for den fællesoffentlige brugerstyring er 
fleksibiliteten til senere at kunne operere med flere Identity Providere uden at 
medlemmerne af føderationen pålægges væsentligt arbejde6. For at kunne realisere 
dette ønske er der i OIO-SAML profilen stillet krav om, at parterne i føderationen 
anvender en såkaldt ”Common Domain Cookie” (CDC) til at holde styr på, 
hvilke(n) Identity Provider(e), der er aktive for en given bruger. Dette sikrer, at 
serviceudbyderne ikke lægger adressen på den fællesoffentlige Identity Provider 
ind som en hård / statisk reference i deres systemer men er forberedt for en mere 
dynamisk situation. 
 
Denne funktionalitet er en integreret del af SAML standarden, som vurderes at 
være velunderstøttet i kommercielle produkter. 
 
Udover at common domain gør det nemt at anvende flere Identity Providere i 
føderationen, er common domain også nyttigt i en føderation med kun én IdP, 
hvor driften af IdP’en skifter fra én leverandør til en anden. Her vil det være 
muligt at foretage migreringen fra den ”gamle” Identity Provider til den nye 
løbende over en længere periode, hvor begge Identity Providers er i drift. 
Serviceudbyderne vil således ikke blive tvunget ind i en big-bang migrering men 
kan bedre passe migrering og test af forbindelse til Identity Provider ind i deres 
øvrige planer.  
 

Hvad er common domain?! 
Som navnet antyder, er common domain et fælles DNS domæne (fobs.dk), der 
anvendes af parterne i føderationen. Domænet gør det muligt for føderationens 
parter at udveksle data om en bruger via cookies lagret i brugerens browser. En 
sådan cookie er common domain cookie (CDC), der anvendes til at vedligeholde 
en liste af de Identity Providere, som brugeren har en aktuel session med. Dette 
sætter serviceudbyderne i stand til at identificere hvilke(n) Identity Provider, det er 
relevant at kontakte for en given bruger. 
 

Scenarier til illustration af common domain 
Nedenfor er anvendelsen af det fælles domæne illustreret, når brugeren første 
gang logger på Identity Provideren for at etablere en session: 
 

                                                 
6 Konfiguration af en ny Identitity Provider via import af dennes meta data vil dog stadig skulle 

foretages. 
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Figur 3: Common Domain Cookie sættes første gang 

 
Sekvensen på ovenstående figur er: 

1. Brugeren tilgår en beskyttet ressource hos serviceudbyderen. 
2. Serviceudbyderen skal autentificere brugeren, men må først finde 

brugerens Identity Provider. Han videresender derfor brugeren til hans 
(logiske) server i det fælles domæne (sp77.fobs.dk). 

3. Common Domain Cookie læses – men den er tom, da brugeren ikke 
tidligere har logget på en Identity Provider i denne browsersession. 

4. Serviceudbyderen videresender brugeren til hans default Identity Provider 
for login. 

5. Brugeren logger på hos Identity Provideren. 
6. Identity Provideren videresender brugeren til hans (logiske) server i det 

fælles domæne med henblik på at opdatere brugerens common domain 
cookie. 

7. Brugerens common domain cookie opdateres, så den rummer en 
identifikation af Identity Provideren. 

8. Brugeren sendes tilbage til serviceudbyderen med en SAML assertion, der 
beskriver hans identitet, og serviceudbyderen kan nu skabe en session med 
brugeren og give adgang til beskyttede ressourcer. 
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Nedenstående figur illustrerer sekvensen, når brugeren tilgår en ny serviceudbyder 
indenfor samme session: 
 

 
Figur 4: Common Domain Cookie læses anden gang 

 
Trinene i figuren er: 

1. Brugeren tilgår en beskyttet ressource hos en ny serviceudbyder. 
2. Serviceudbyderen skal autentificere brugeren, men må først finde 

brugerens Identity Provider. Han videresender derfor brugeren til hans 
(logiske) server i det fælles domæne (sp23.fobs.dk). 

3. Common Domain Cookie læses, og den indeholder nu (modsat sidst) en 
identifikation af brugerens aktuelle Identity Provider (idp.nemlog-in.dk). 

4. Serviceudbyderen videresender brugeren til den Identity Provider, der er 
specificeret i common domain cookie. 

5. Identity Provideren (NemLog-in) har i forvejen en session med brugeren 
og behøver derfor ikke autentificere denne igen (SSO). Brugeren sendes 
derfor direkte tilbage til serviceudbyderen med en SAML assertion, der 
beskriver hans identitet, og serviceudbyderen kan nu skabe en session med 
brugeren og give adgang til beskyttede ressourcer. 

 
 

Det fælles domæne 
Det fælles domæne ”fobs.dk” ejes af føderationen, og i forbindelse med 
tilslutning af en serviceudbyder skal flg. foretages: 

• Serviceudbyderen oplyser eksterne IP adresse(r) for de(n) server(e), der 
skal indgå i common domain. 
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• Operatøren (eller dennes leverandør) tildeler et nyt, unikt servernavn i 
common domain og oplyser dette til serviceudbyderen. Herefter oprettes 
servernavne og IP adresser i DNS databasen hørende til det fælles 
domæne. 

 
Bemærk at ovenstående re-dirigeringer af browseren skal ske under ”https://”, 
hvilket medfører behov for SSL servercertifikater i det fælles domæne (se evt. 
huskelisten i appendiks B). 
 

Navn på cookie og fælles domæne 
Common Domain Cookien har navnet ”_saml_idp”. 
Navnet på det fælles domæne ”fobs.dk”.  

Regler for common domain cookie 
Iflg. OASIS profilen skal cookie-værdien bestå af en sekvens af base64 indkodede 
URI’er, der hver identificerer en Identity Provider, separeret med et enkelt 
mellemrumstegn. Den seneste anvendte IdP skal stå sidst i denne liste.  Det 
samlede sæt af værdier skal endelig URL indkodes. 
 
Common domain cookie skal sættes med et ”path prefix” til ”/” og domænet til 
”fobs-cd.dk” (se nedenfor). Endvidere skal cookie’n markeres som værende 
transient (ikke persistent), så den automatisk nedlægges, når den aktuelle browser 
session ophører. 
 
Oprettelse og opdatering af Common Domian Cookie er IdP’ens ansvar.  
En Service Provider skal blot være i stand til at læse Common Domain Cookie. 
 

Domæner og registrering 
I praksis skal serviceudbyderes SAML web server(e) have tilknyttet DNS 
registreringer på to domæner: 

a) På serviceudbyderens eget domæne. Hvis dette f.eks. er ”ebberoed.dk” 
kan serveren have navnet ”saml.ebberoed.dk” tilknyttet. 

b) Under det fælles domæne ”fobs.dk”. Dette kunne f.eks. være 
”sp77.fobs.dk”. 
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Appendiks H: Certifikater i føderationen 

Dette kapitel illustrerer de certifikater samt tilhørende nøgler, der anvendes hos en 
serviceudbyder i føderationen. For en introduktion til digitale certifikater henvises 
til http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_certificate. 
 
Nedenstående figur illustrerer de certifikater, en serviceudbyder skal bruge i et 
driftsmiljø (f.eks. integrationstest eller produktion): 
 

 
Figur 5: En serviceudbyders certifikater 

 
De nødvendige certifikater / nøgler er: 

• Et SSL certifikat til web serveren i serviceudbyderens eget domæne 

• Et SSL certifikat til web serveren i common domain 

• Et OCES virksomhedscertifikat (installeret i SAML boks) til signering af 
SAML meddelelser og modtagelse af krypterede SAML meddelelser fra 
Identity Providere. 

• Et antal borger- eller medarbejdercertifikater (OCES) til logge på 
løsningen i forbindelse med test. 

 
Bemærk at serverne på illustrationen er logiske servere. Således kan flere 
funktioner godt kan samles på én fysisk server. Endvidere tager illustrationen af 
hensyn til overskueligheden heller ikke stilling til konfigurationer med redundante 
servere (fail-over, clustering etc.). I sådanne arkitekturer vil certifikater og nøgler 
som oftest skulle kopieres til flere servere. 
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Certifikatpolitik 
Dokumentet [CERTPOL] definerer føderationens certifikatpolitik herunder 
hvilke certifikater, der skal anvendes i forskellige sammenhænge, samt hvordan de 
skal valideres. Det er således vigtigt at konfigurere de anskaffede SAML 
produkter, så kravene i certifikatpolitikken overholdes. 
 

Anskaffelse af certifikater 
I det følgende opridses kort, hvorledes de forskellige typer certifikater anskaffes. 
Der skelnes mellem hvilke certifikater, serviceudbyderen selv skal bestille, samt 
hvilke, der håndteres i samarbejde mellem serviceudbyderen og operatøren 
(SKAT).  
 
Produktionsmiljøer 

• SSL certifikater til eget domæne skal anskaffes af serviceudbyderen selv. 
De fleste serviceudbydere vil formentlig have et i forvejen. 

• SSL certifikat til det fælles domæne (fobs.dk) udleveres de af operatøren 
(SKAT). Serviceudbyderen skal i den forbindelse fremsende IP adressen 
på serveren i det fælles domæne etc. 

• OCES virksomhedscertifikatet anskaffes af serviceudbyderen selv hos 
DanID. Mange serviceudbydere vil formentlig have et i forvejen. 

• Person- og medarbejdercertifikater (OCES) anskaffes hos DanID. 
 
Integrationstestmiljø 

• SSL certifikater til eget domæne skal anskaffes / udstedes af 
serviceudbyderen selv. Certifikatet må ikke være selvsigneret (se 
[CERTPOL]). 

• SSL certifikat til det fælles domæne udleveres af operatøren (SKAT).  

• OCES virksomhedscertifikat til test kan udleveres af operatøren eller man 
kan anvende sit eget. 

• Borger- og medarbejdercertifikater (OCES) til test kan downloades fra 
DanID’s web site (under support). 
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Appendiks I: Bevaring af Applikationskontekst 
 
Når en serviceudbyder viderestiller brugerens browser til NemLog-in løsningen, 
kan det være hensigtsmæssigt for brugeroplevelsen, at brugeren kommer tilbage til 
”samme sted” efter login, frem for at han præsenteres for serviceudbyderes 
forside og atter må navigere ind til den ønskede service. 
 
Til at opnå dette findes der en række teknikker, serviceudbyderen kan anvende: 

• Serviceudbyderen kan sætte RelayState http parameteren i forbindelse med 
den HTTP POST operation, hvor browseren viderestilles til NemLog-in. I 
denne parameter indsættes en unik værdi (f.eks. et stort tilfældigt tal) som 
identificerer brugerens applikationskontekst (f.eks. aktuel side, 
indtastninger, foretagede valg etc). Når brugerens browser sendes tilbage 
fra NemLog-in inkluderes RelayState parameteren med samme værdi 
(udover en SAML assertion), og brugerens lokale applikationskontekst kan 
nu identificeres og kædes sammen med den oprettede loginkontekst, der 
beskriver brugerens identitet. Brugen er RelayState er nærmere beskrevet i 
[SAML-BIND]. 

• Serviceudbyderen kan sætte en cookie i browseren, der identificerer 
brugerens applikationskontekst (analogt til brugen af RelayState ovenfor).  
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Appendiks J: Beredskabsplanlægning 
 
Beredskabsplanlægningen for den fællesoffentlige loginløsning (NemLog-in) har 
til formål at fastlægge en fælles beredskabsprocedure for varsling og recovery i 
forbindelse med eventuelt driftsnedbrud eller kompromittering af løsningen.  
 
Beredskabsplanlægningen skal sikre, at eventuel nedetid af NemLog-in minimeres 
i størst mulig omfang. 
 
Beredskabsplanlægningen træder i kraft i forbindelse med konstatering af: 
 a) Kompromittering af løsningen 
 b) Systemnedbrud 
 c) Udefra kommende systemangreb 
 
Både Identity Provider og serviceudbydere er ansvarlige for udarbejdelse af 
interne procedurer og beredskabsplaner herunder særligt processer for varslinger 
af hændelser, der kan påvirke løsningens oppetid. 
 
Detaljer om kontaktinformation og processer i forbindelse beredskab kan findes 
på www.digst.dk/Digitale-loesninger/NemLogin
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