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Danmarks Nationalbank har valgt at centralisere brugeradministrationen i 

Kronos2, hvilket betyder, at Danmarks Nationalbank vil stå for administra-

tion af alle brugere i systemet. Det indeholder både oprettelse af brugere 

og tildeling af nogle standardiserede og pre-definerede brugerprofiler til de 

enkelte bankers brugere.  

Derudover understøtter Kronos2 både 2- og 4-øjnes princip i forbindelse 

med autorisation af nogle foruddefinerede handlinger, som eksempelvis be-

talingsinstruktioner. Det vil være op til bankerne selv at afgøre, hvor vidt de 

ønsker at bruge dette princip og på hvilket niveau, hvorefter Danmarks Na-

tionalbank sætter det op i systemet. 

4-øjnes princip  

I den kommende Kronos2 system vil Danmarks Nationalbank tilbyde mulig-

heden for 4-øjnes princip i tre foruddefinerede områder.  

RTGS -modulet 

I RTGS-modulet vil der være mulighed for at vælge 4-øjnes princip i to om-

råder: 

i. Betalinger: 

Med betalinger menes der eksterne overførsler, dvs. overførsler, der 

danner en MT202 eller en MT103 besked. Hvis man vælger 4-øjnes 

princip på betalinger, skal beløbet og modtageren genindtastes i 

godkendelsesbilledet. 

ii. Scandinavian Cash Pool (SCP) transaktioner1: 

Med SCP transaktioner menes der interne overførsler fra LOM til RCP 

                                                   
1
 Kun relevant for banker, som er med i SCP programmet 
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Trust kontoen og omvendt samt funktionen, der tager SCP som sik-

kerhed i brug.  

 

GCSD-modulet 

I GCSD-modulet vil der være mulighed for at vælge 4-øjnes princip til hele 

modulet, som dækker følgende: 

iii. Pengepolitiske operationer og  

sikkerhedsstillelse og  

kontantforsyning2 

 

Obs:  

Hvis 4-øjnes princippet vælges til, gælder princippet for hele organisationen. 

Dvs. vælger man fx 4-øjnes princip til betalinger, er alle medarbejdere med 

rettigheder til at lave betalinger i systemet underlagt princippet.   

Har man valgt 4-øjnes princip i GCSD-modulet, er alle medarbejdere, der 

handler i fx indskudsbeviser, medarbejdere, der lægger sikkerheder ind, og 

medarbejdere, der håndterer kontanter, underlagt princippet.  

Valgfrie SWIFT beskeder (kun relevant for kontohavere der anvender 

SWIFT) 

I Kronos2 kan deltagerne vælge, om de ønsker at modtage bestemte typer 

SWIFT beskeder: 

1) MT012 "Sender notification". Bekræftelse til afsenderen fra SWIFT, 

når Kronos2 har frigivet MT202/MT103 beskeden. 

2) MT900 "Confirmation of Debit" og MT910 "Confirmation of Credit". 

Deltageren kan vælge enten at modtage både MT900 og MT910 på 

alle konti, eller ingen MT900/MT910 overhovedet. 

3) MT298 "Open for settlement" (afsendes, når settlementkontoen åb-

ner, pt. kl. 07.00) eller MT298 "Close for settlement" (afsendes, når 

det pengepolitiske døgn slutter, pt kl. 15.30). Deltagerne kan frit 

vælge, hvorvidt de ønsker nogle af disse beskeder. 

 

                                                   
2
 Kun relevant for banker, der håndterer kontanter 


