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IP-filtrering (firewall)

Formål: whitelist af godkendte adresser, så kun kald fra disse 
adresser får svar fra en udstillet service

• IP-filtrering kræves opsat hos datakilder for at sikre, at det 
kun er Orkestreringskomponenten, der kan kalde deres 
services

• Indkomne forespørgsler droppes uden at sende fejl-svar 
tilbage til kaldende part

• Det opsættes IP-filtrering hos Orkestrerings-komponent for 
at sikre, at :
• det kun er specifikke dataaftagere, der kan kalde 

Orkestreringskomponenten (f.eks. borger.dk)

• det kun er specifikke datakilder, der kan opdatere borger-
data i Orkestreringskomponenten (f. eks. SIU som 
dataleverandør)

• Orkestreringskomponent kalder altid fra fast, udgående IP-
adresse

SSL

Formål: al datakommunikation foregår via en 
sikker forbindelse, så data beskyttes på 
netværksniveau

Orkestreringskomponent understøtter kun 
nye TLS-versioner (ver. 1.2 og 1.3) og OCSP-
stapling

Netværkssikkerhed
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API-nøgler

• API-nøgler bliver administreret 
af service-udstiller

• Risiko for at nøgler bliver stjålet 
under udveksling (no password 
security)

• Bør kun benyttes i tilfælde, hvor 
FOCES ikke er muligt

FOCES-certifikater

• Certifikaterne er ejet af 
serviceudstiller, men udstedt af 
offentligt anerkendt part til 
udstedelse af nøgler

• Udstedelse og anvendelse af 
certifikater følger fælles offentlig 
standard

• To-faktor-sikkerhed ifm. udveksling

System-til-system

Formål: identificering og autentificering af den kaldende part ved 
kald til en service
Orkestreringskomponent understøtter begge metodikker i udgående 
kald, men kun FOCES på indgående kald

API-nøgler/FOCES
OK-FOCES

ORKESTRERINGSKOMPONENT

DATAKILDE

Hent data

Hent data

CPR-filtrering

OK-FOCES

PORTAL
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Borger-sikkerhed Formål: At sikre, at forespørgsler til Orkestreringskomponenten altid kun 
sker på baggrund af en aktiv borger-login-session hos kaldende part

Løsning: Der etableres IDWS-understøttelse mellem 
Orkestreringskomponenten og dataaftagere, mens der er system-til-
system-tillid mellem dataleverandører og Orkestreringskomponenten. 
Dette gøres, da det i praksis vil have en stor performanceomkostning hos 
både portal og OK/datakilde, hvis IDWS-trust skal implementeres direkte 
mellem portal og den enkelte dataleverandør

• ID-token er udstillet af NemLog-in STS for Orkestreringskomponenten

• Dataaftagere (f.eks. en portal) kan kalde Orkestreringskomponenten på 
vegne af en borger ved brug af ID-token, der først veksles til et OK-
token, som så medsendes i alle servicekald for den givne borger

• Dataleverandører har tillid til Orkestreringskomponenten og behøver 
ikke at kende alle anvenderne af dens service (i et 
sikkerhedsperspektiv)

• Dataaftagere får en ensartet måde at tilgå beskyttede webservices

PORTAL
NemLog-in STS 

for OK

ORKESTRERINGSKOMPONENT

DATAKILDE 2DATAKILDE 1

Orkestreringskomponent Trust Zone

Request token

Request data (with token)

Request data (no token) Request data (no token)

STS-verificering + 
Authentication Service
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Hashing

• Hashing af CPR-numre med forskelligt salt 
per datakilde

• Anbefalet hashing-metode: SHA-256

Kryptering

Hvis der på et senere tidspunkt skal gemmes 
personfølsomme data i applikationen, som skal kunne 
udlæses og leveres til dataaftagere, skal data beskyttes med 
kryptering

• Kryptering og dekryptering af data sker i applikationen, 
dvs. det lagres i krypteret form i databasen

• Anbefalet krypteringsmetode: RSA

Applikationssikkerhed

Formål: at opbevare følsomme persondata på en måde, der sikrer dem mod at blive læst af 
uvedkommende og misbrugt

Data til CPR-filtrering lagres som key-value-pair med hashed-CPR-nummer og dataleverandør
• For fremtidssikring ift. behov for udskiftning af salt uden tab af data kan CPR-nummer 

lagres krypteret sammen med data – evt. unik krypteringsnøgle pr. dataleverandør
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