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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 pre-definerede brugerprofiler til de enkelte bankers 

brugere. 

Dette dokument er en overordnet beskrivelse af de forskellige brugerret-

tigheder, en Kronos2 bruger vil få, når man er tildelt bestemte bruger-

profiler. Dokumentet bruges bedst sammen med dokument 'Matrix – 

Kronos2 User profile descriptions', som giver et grundigt indblik i bru-

gerprofilernes adgang til Kronos2. 

BRUGERPROFILER I RTGS-MODULET 

RTGS-modulet indeholder 4 foruddefinerede brugerprofiler. Disse 4 profi-

ler ses i figur 1 med en kort beskrivelse af, hvad hver især giver adgang 

til i Kronos2. Den første profil, 'RTGS Likviditet', er den mest omfattende 

profil, hvor Nationalbanken giver fuld adgang til RTGS-modulet. De 3 an-

dre profiler har begrænsede rettigheder. 

 

  

Copy to: Kronos participants 

 

 

Sagsnr.: 149935 

Dokumentnr.: 1596106 

 

12. marts 2018 



 

 

Page 2 of 4 

 
 
 

 

 

 

1. RTGS Likviditet  

Denne profil giver fuld adgang til RTGS-modulet. Profilen blev udviklet til 

at imødekomme behovet hos en bruger, der overvåger en banks likvidi-

tet. En bruger med denne profil vil være i stand til at tilgå alle rapporter 

og oversigter i RTGS-modulet for at skabe et overblik over bankens ba-

lance og likviditetsposition. Brugeren kan også lave alle nødvendige in-

strukser for at kunne ændre og påvirke bankens position indenfor modu-

let. 

2. RTGS Registrering 

Denne profil er en begrænset profil, udviklet til at imødekomme behovet 

hos en bruger, der kun må lave betalingsinstrukser. Brugeren må ikke se 

bankens balance eller likviditetsposition. Det betyder, at en bruger med 

denne profil er begrænset til kun et par rapporter og oversigter i RTGS-

modulet. 

3. RTGS Bankafstemning 

Denne profil er en begrænset profil, udviklet til at imødekomme behovet 

hos en bruger, der er ansvarlig for bankafstemninger. Brugere med den-

ne profil må ikke lave nogen instrukser overhovedet og er begrænset til 

kun et par rapporter og oversigter i RTGS-modulet relateret til afstem-

ning. 

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

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

Brugerprofiler - RTGS Figur 1 
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4. RTGS Kun forespørgsler 

Denne profil er en begrænset profil, udviklet til at imødekomme behovet 

hos en bruger, der kun må lave forespørgsler i modulet. En bruger med 

denne profil har adgang til alle rapporter og oversigter i RTGS-modulet 

og kan se bankens balance og likviditetsposition. Brugeren må dog ikke 

lave nogen instrukser, der påvirker bankens balance eller likviditet. 

BRUGERPROFILER I GCSD-MODULET 

Også i GCSD-modulet vil der også være adgang til 4 foruddefinerede 

brugerprofiler.  Disse 4 profiler ses i figur 2 med en kort beskrivelse af 

deres adgang. 

 

 Brugerprofiler - GCSD Figur 2 

 

 

 

 
 

 

1. GCSD Pengepolitiske operationer 

Denne profil er udviklet til at imødekomme behovet hos en bruger, der 

skal håndtere pengepolitiske operationer. En bruger med denne profil 

har adgang til alle rapporter og oversigter i GCSD-modulet relateret til 

pengepolitiske operationer og må handle i alle tilgængelige pengepoliti-

ske instrumenter. 
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2. GCSD Sikkerhedsstillelse 

Denne profil er udviklet til at imødekomme behovet hos en bruger, der 

skal håndtere indlæggelser og udtagninger af sikkerhed. En bruger med 

denne profil har adgang til alle rapporter og oversigter i GCSD-modulet 

relateret til sikkerhedsstillelse og må lægge sikkerhed ind og tage dem 

ud fra sikkerhedsdepotet.  

3. GCSD Kontantforsyning 

Denne profil er udviklet til at imødekomme behovet hos en bruger, der 

skal håndtere kontantforsyning. En bruger med denne profil har adgang 

til alle rapporter og oversigter i GCSD-modulet relateret til kontantforsy-

ning og må afhente/returnere kontanter. 

4. GCSD Kun forespørgsler 

Denne profil er en begrænset profil, udviklet til at imødekomme behovet 

hos en bruger, der kun må lave forespørgsler i modulet. De betyder, at 

en bruger med denne profil har adgang til alle rapporter i GCSD-

modulet, men må dog ikke lave nogen instrukser. 

BRUG OG TILDELING AF BRUGERPROFILER 

Når der tildeles profiler til brugere, er det vigtigt at bemærke, at en bru-

ger sagtens kan tildeles flere profiler på samme tid – både indenfor det 

samme modul og på tværs af moduler.  

Bemærk også, at der ikke findes en profil i GCSD, der har fuld adgang til 

modulet, som det er tilfældet i RTGS-modulet. For at få fuld adgang til 

GCSD-modulet, skal en bruger tildeles følgende 3 profiler:  

• GCSD Pengepolitiske operationer 

• GCSD Sikkerhedsstillelse 

• GCSD Kontantforsyning   

 

SUPPLERENDE INFORMATION OM BRUGERPROFILER 

Som nævnt tidligere er dette dokument en overordnet beskrivelse af 

brugerprofiler. Supplerende information kan findes i dokumentet 'Matrix 

- Kronos2 User profile descriptions', som giver et grundigt overblik over 

brugerprofilernes adgang til Kronos2. 


