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VEJLEDNING TIL KRONOS2 TRÆNINGSMILJØ 
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Uddannelsen i Kronos2 suppleres med selvlæring for kontohaverne 

hjemme foran egen skærm. Fra midten af marts 2018 stiller Nationalban-

ken et træningsmiljø til rådighed, hvor de kommende brugere kan øve 

sig i Kronos2. 

Selvlæringen forudsætter, at brugerne har deltaget i uddannelsesforlø-

bet hos Nationalbanken og dermed har opnået basal indsigt i systemet. 

HVORDAN FÅR JEG ADGANG? 

Adgangen til træningsmiljøet sker via den tidligere udleverede URL: 

Træningsmiljø https://rtgs.test1.kronos2.dk 109.236.190.125 

Hvis din bank/realkreditinstitut ikke har adgang, så kontakt din datacen-

tral eller Nationalbanken, hvis du ikke er tilknyttet en datacentral. 

Du vil kunne finde information om aktuel status på træningsmiljøet på 

Nationalbankens hjemmeside under Bank og Betalinger  Interbankbe-

talinger  Kronos2  Uddannelse. 

BRUGEN AF TRÆNINGSMILJØET 

Træningsmiljøet kan i udgangspunktet bruges frit, og man skal ikke være 

bekymret for at trykke et forkert sted, så miljøet går ned. Hvis der sker 

noget uventet på miljøet, der giver nedetid, vil Nationalbanken informere 

om det hurtigst muligt på hjemmesiden. 

Miljøet har ikke forbindelse til omverdenen, mest relevant SWIFT, Nets og 

VP. Det betyder fx, at man ikke kan se clearinger og afviklinger i træ-

ningsmiljøet, og man kan heller ikke få "svar" på indlæggelser og udtag-

ninger af sikkerheder. Der kan være andre begrænsninger, fordi miljøet 
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er lukket. Hvis du er i tvivl så henvend dig til Nationalbanken på mailen i 

sidste afsnit. 

Under uddannelsen i Kronos2 blev der brugt miljøer, hvor man kunne 

spole tiden frem i tiden. Det er ikke muligt i træningsmiljøet, som funge-

rer i realtid. Derfor kan du komme ud for, ligesom i produktion, at du må 

vente til dagen efter for at se resultaterne af de indtastninger du har fore-

taget, fx renter. 

Det vil være naturligt at gentage øvelserne fra uddannelsen, men husk 

det er også helt i orden og klikke rundt på må og få. Det kan være en 

fordel at have en makker-kontohaver i træningsmiljøet, så man fx kan la-

ve betalinger til hinanden. De indbyrdes aftaler er op til jer. 

HVORDAN KOMMER JEG I GANG? 

Jeres security officer har modtaget brugernavne til træningsmiljøet. 

Bemærk, at du ved login i Kronos2 blot skal skrive et tilfældigt bogstav i 

Password-feltet. Det må med andre ord ikke være blankt, men derudover 

kan alle bogstaver bruges. 

Alle kontohavere har en startsaldo på deres afviklingskonto (Settlement 

Account). Skulle der blive brug for yderligere likviditet, kan man prøve at 

få en anden bank til at overføre penge. Hvis det går i hårdknude, så hen-

vender man sig til Nationalbanken på nedenstående e-mailadresse.  

KONTAKTOPLYSNINGER 

Nationalbanken kan kontaktes på følgende mail: 

k2sectortestsupport@nationalbanken.dk 
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