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Nationalbanken har valgt at centralisere brugeradministrationen, hvilket 
betyder, at Nationalbanken vil stå for administration af alle brugere i sy-
stemet. Det omfatter både oprettelse af brugere og tildeling af nogle 
standardiserede og foruddefinerede brugerprofiler til de enkelte bankers 
brugere. 
 
Dette dokument er et tillæg til notatet "Forklaring af brugerprofiler i 
Kronos2", hvor fire foruddefinerede RTGS og fire foruddefinerede GCSD 
profiler er beskrevet. Dette dokument beskriver to T2S-relaterede profiler 
og henvender sig dermed hovedsageligt til T2S deltagere. 
 
Proceduren for tilmelding af Kronos2 brugerprofiler, der giver adgang til 
T2S funktionalitet, er den samme, som den der anvendes for Kronos2 
brugere, som kontohaverne i forvejen har tilmeldt. Den særskilte formu-
lar for oprettelse af T2S bruger i Kronos2 skal anvendes. 
 
 
NYE BRUGERPROFILER I RTGS-MODULET 

I forbindelse med T2S migrering introduceres to nye RTGS brugerprofiler 
hhv., nr. 5 og 6 som vist i Figur 1. 
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Brugerprofil 5: T2S overførsler 
Denne profil giver fuld adgang til T2S funktionalitet i RTGS modulet. En 
bruger med denne profil kan: 

1. Gennemføre T2S likviditetsoverførsler, både fra RTGS til T2S og fra 
T2S til RTGS 

2. Se T2S balancer, dvs. saldoen på kontohavers DCA og udnyttelsen 
af T2S auto-collateralisation samt se bankens andre balancer i 
RTGS 

3. Trække alle T2S-relaterede rapporter 
 
Brugerprofil 6: T2S rapporter 

Bruger der har profil 6 vil kun have adgang til en del af den funktionalitet, 
som en bruger med profil 5 har. Brugerprofil 6 kan se T2S balancer, dvs. 
saldoen på kontohavers DCA og udnyttelsen af T2S auto-collateralisation 
samt se bankens andre balancer i RTGS. Derudover giver denne profil 
fuld forespørgselsadgang til T2S-relaterede rapporter. 
 
Brugerprofil 5 er tænkt som en naturlig udvidelse af brugerprofil 1 for 
T2S-deltagere, mens brugerprofil 6 i høj grad følger rettigheder for bru-
gerprofil 4 i Kronos2. 
 

KOMBINATIONER AF BRUGERPROFILER 

Når der tildeles profiler til brugere, er det vigtigt at bemærke, at en bru-
ger kan tildeles flere profiler på samme tid – både indenfor det samme 
modul og på tværs af moduler. 
 
Bemærk dog at det ikke giver mening at give en bruger både profil 5 og 
6, da funktionaliteten i profil 6 er en delmængde af funktionaliteten i pro-
fil 5. 
 

Derudover skal kontohaveren ved oprettelse af brugere være opmærk-
som på, at visse kombinationer af brugerprofiler kan give uønskede ad-
gange. Hvis en bruger med brugerprofil nr. 2 også får tildelt brugerprofil 

1 Likviditet

Må lave betalinger

Må se bankens balance

Har fuld forespørgsels-
adgang/må trække alle 
rapporter

3 Bank afstemning

Må ikke lave betalinger 

Har begrænset 
forespørgselsadgang/må kun 
trække afstemningsrelevante 
rapporter

5 T2S overførsler

Må lave T2S betalinger

Må se bankens balance  
including T2S balance

Har fuld forespørgsels-
adgang/må trække alle T2S 
rapporter

2 Registrering

Må lave betalinger

Må ikke se bankens balance

Har begrænset forespørg-
selsadgang/må kun trække 
relevante rapporter

4 Kun forespørgsler

Må ikke lave betalinger 

Må se bankens balance 

Har fuld forespørgsels-
adgang/må trække alle 
rapporter

6 T2S rapporter

Må ikke lave T2S betalinger

Må se bankens balance  
including T2S balance

Har fuld forespørgsels-
adgang/må trække alle T2S 
rapporter

Brugerprofiler - RTGS Figur 1 

T2S funktionalitet 
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nr. 5, vil denne bruger opnå adgang til at se bankens balance på folio-
kontoen, hvilket en bruger med rolle nr. 2 normalt ikke vil kunne se. 
 
HVEM SKAL HAVE T2S-RELATEREDE BRUGERPROFILER? 

Nationalbanken forventer, at de kontohavere, som vælger at have egen 
DCA vil benytte de to T2S-relaterede brugerprofiler. De deltagere som 
vælger at anvende en anden deltagers DCA vil i princippet også kunne 
vælge at benytte sig af T2S brugerprofil nr. 5.  Anvendelsen af T2S funkti-
onalitet vil dog være begrænset til at overføre likviditet fra egen RTGS 
konto til en anden deltagers DCA. Værdien af at kunne overføre kroneli-
kviditet til andre deltageres DCA-konti vurderes imidlertid at være lav, da 
deltageren kan vælge at overføre likviditet til DCA ejerens RTGS konto i 
stedet for dennes DCA. 
 
Brugerprofil nr. 6 har ingen værdi for deltagere, der ikke har egen DCA, 
da man ikke kan se balancer eller modtage rapporter vedr. en anden del-
tagers DCA. 
 
Kontohavere, der vælger at tildele sine brugere brugerprofil 5, skal være 
opmærksomme på, at Nationalbanken kræver deltagelse i sektortesten 
med henblik på at teste T2S funktionaliteten i Kronos2.  Deltagere, der 
ikke ønsker at oprette egen DCA, skal derfor vurdere forretningsbehovet 
for at benytte T2S-brugerprofil i forhold til kravet om deltagelse i test og 
eventuel betaling for adgang til T2S funktionaliteten. P.t. er det ikke be-
sluttet, hvordan T2S omkostningerne vil blive delt mellem deltagerne. 


