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1

Formål og målgruppe
Dette dokument er en del af Tjenesteudbyderpakken for NemID.

Formålet med dokumentet er at vejlede i brugen af det
testværktøj, der følger med OOAPI. Værktøjet kan benyttes til

at verificere forbindelsen til de relevante tjenester.

Dokumentet henvender sig til de personer hos tjenesteudbydere, der er ansvarlige for den softwaremæssige
implementering af NemID.

Oversigt over alle dokumenter i Tjenesteudbyderpakken:
Overordnet dokumentation


Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken



Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af
applet



Drejebog for migrering til NemID



Termer og begreber i NemID

Implementeringsdokumentation


Implementeringsvejledning for NemID



Konfiguration og opsætning

Testdokumentation


Vejledning i brug af test tools



Anbefalede testprocedurer

Referencedokumentation


Specifikationsdokument for servicen PID-CPR



Specifikationsdokument for servicen RID-CPR



Specifikationsdokument for LDAP API



Specifikationsdokument for OCSP



Specifikationsdokument for OCES II
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2

Test tool: OOAPI
OOAPI er det API, som Nets DanID anbefaler til brug for integration af
NemID i en given webapplikation.
OOAPI indeholder et testværktøj (environment tester), der kan benyttes
til at verificere forbindelsen til de relevante tjenester. Værktøjet findes
både i en Java- og en .NET-udgave.
Med værktøjet kan du:


Kontrollere om rodcertifikatet kan hentes



Teste adgangen til PID-tjenesten



Teste adgangen til OCSP-tjenesten



Kontrollere om CRL kan hentes

2.1 Opstart og brug af værktøjet
Java-udgaven startes således:
Foretager et test-kald op mod PID-tjenesten. For at dette tjek går godt,
skal klientens og serverens certifikater sættes op.
Opsætning i Java:
For Java-udgaven finder du et eksempel på dette i kildekoden til OOAPI.
Eksemplet ligger under src/test/resources, og består af følgende filer:


pidclientsecurity.xml



wsclientkeystore.jks og



wsclienttruststore.jks.

Disse skal med i classpath, f.eks. således (på Windows):
java -cp resources\;ooapi-jar-with-dependencies.jar org.openoces.serviceprovider.EnvironmentTester

.NET-udgaven startes således:
I .NET-udgaven skal de to certifikater installeres i et Windows Certificate
Store, og app.config skal tilrettes så klientcertifikatet udpeges i
clientCertificate-tag’et.
1. Skriv

ooapi.net.exe på kommandolinjen.
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2. Tryk på Enter.
Følgende gælder for både Java og .NET:
1. Vælg, hvilket miljø du ønsker at verificere.
2. Vælg, hvilke tjenester der skal verificeres (se afsnit 2.2 til 2.4).
3. Vælg Y for Yes ud for den enkelte tjeneste for at teste.
4. Hvis der vises et “Success” på skærmen, er verifikationen gået
godt.
I de følgende afsnit kan du læse om, verifikation af de enkelte tjenester.

2.2 Kontrollér, om rodcertifikat kan hentes
Henter rodcertifikatet for det valgte miljø fra den LDAP-server, der er
tilknyttet dette miljø. Kontrollerer, at det hentede rodcertifikat er
korrekt.

2.3 Test adgangen til OCSP-tjeneste
Foretager en simpel forespørgsel op mod den OCSP-server, der er sat
for det pågældende miljø. Hvis forespørgslen giver et meningsfyldt svar,
er testen gået godt.

2.4 Kontroller, om CRL kan hentes
Henter den fulde CRL for det pågældende miljø og kontrollerer, at den er
gyldig.
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Test tool: NemID til Borger
Nets DanID har lavet et testværktøj der gør det muligt for
tjenesteudbyderne selv at lave de Borger-testbrugere, man ønsker.
Systemet sørger automatisk for at der udstedes nye nøglekort, når der
er 20 nøgler tilbage på nøglekortet.

3.1 Oprettelse af testbrugere (borgere)
Med værktøjet kan du:


Oprette en ny borger-testbruger med nøglekort og midlertidig
adgangskode



Oprette en borger-testbruger der kun har NemID til netbanken



Logge på demobank og få aktiveret en netbank borgertestbruger.



Logge på en demo OCES tjenesteudbyder og få aktiveret en
borger-testbruger med POCES.



Se anvendelsesloggen for en bestemt borger-testbruger.



Oprette en ny borger-testbruger med NemID på hardware (obs:
det kræver køb af faktisk hardware for at kunne oprette en
hardware testbruger).

3.2 Adgang til værktøjet
Testbruger værktøjet er tilgængeligt fra denne adresse:
https://appletk.danid.dk/testtools/
Der er adgangskontrol på siden og der skal derfor logges på med
følgende brugernavn og adgangskode:
Brugernavn:

oces

Adgangskode: nemid4all
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3.3 Oprettelsessiden
Fra startsiden kan man enten fremsøge en identitet eller oprette en ny.
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3.4 Opret ny identitet
Der markeres i ”Create new identity” og felterne udfyldes.

Her indtastes en valgfri, evt. fiktiv adresse.
Her indtastes endvidere et valgfrit, fiktivt cpr-nummer. Hvis cprnummeret allerede er anvendt kommer der en fejltekst nederst på siden
med teksten ”CPR is already in use”.
Bemærk at cpr-nummeret skal overholde reglerne for cpr-nummer (se
f.eks. http://da.wikipedia.org/wiki/CPR-nummer) dog ikke modus11
check. Derimod er et cpr-nummer på f.eks. 280871-5999 en person, der
først bliver født i 2071. Denne person kan godt oprettes, men vil fejle
med fejlkoden OCES004, da personen i sagens natur endnu ikke er fyldt
15 år.
Handout OTP og handout PIN anvendes, hvis man har et fysisk
nøglekort og PIN-brev med den midlertidige adgangskode, som skal
knyttes til den identitet, som man er ved at oprette. Dette er dog som
udgangspunkt ikke muligt for tjenesteudbydere.
”POCES Qualified” flaget er helt centralt. Hvis flaget er markeret
udstedes der en OCES digital signatur til brugeren og hvis feltet er tomt
virker denne NemID kun til netbanken. Det er nødvendigt at lave en
testbruger med denne profil og sikre at den type brugere håndteres
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fornuftigt jf fejlteksten for OCES002 eller OCES004 i Implementeringsvejledningen.
”POCES Requested” flaget er mindre vigtigt. Flaget afgør om brugeren
vil blive spurgt om OCES-vilkårene eller ej, når han aktiverer sig via
appletten. Hvis brugeren er ”POCES Qualified” men ikke ”POCES
Requested” vil han få præsenteret OCES-vilkårene, når han aktiverer sig
– eller sagt på en anden måde, uden ”POCES Requested” kan man som
udgangspunkt kun logge ind med korttidscertifikat (netbanken). Hvis
brugeren så siger ja til OCES-vilkårene under aktivering, kan man dog
derefter logge ind med POCES.
Det er PT ikke muligt at lave en bruger, der vil give fejlkoden OCES003,
OCES005 eller OCES006.
Når alle felter er korrekt udfyldt trykkes på knappen ”submit”. Systemet
viderestiller herefter til ”identity” siden.

3.5 Fremsøg identitet
Der markeres i ” View existing identity” og søgefeltet udfyldes med
enten cpr-nummer, NemID-nummer eller det selvvalgte bruger-id og
der trykkes på submit.
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3.6 Identiteten
Dette er overbliksbilledet over en identitet.
Herfra har man adgang til følgende centrale informationer eller links til
yderligere funktionalitet:


NemID nummer (aflæses under ”OTP Devices” og skal anvendes
ved første log-in/aktivering)



Midlertidig adgangskode (aflæses i feltet ”Pin Data” under ”PIN
Cards” og skal anvendes ved første log-in/aktivering)



Nøglekort (link med nøglekortsnummeret under ”OTP Cards”)



Anvendelseslog (punkt i action menuen til højre)



Indhold af certifikat (Knap under ”Private Keys” og forudsætter at
certifikatet er udstedet – sker når brugeren logger på første
gang)



Demologins (punkt i action menuen til højre)
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3.6.1

Nøglekortet
Under overskriften OTP cards kan man finde links til de nøglekort der er
knyttet til en identiet.

3.6.2

Anvendelseslog
I anvendelsesloggen kan man se de vigtigste events for den pågældende
bruger.
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3.6.3

Demo log-in
Fra actionmenuen under en identitet kan man vælge demo log-in. Her er
en række test log-in enten som demobank eller som www.nemid.nu
OCES-tjenesteudbyderen.

Sample Netbank log-ins (short-term):


2-factor login: Anvendes til at aktivere en bruger, der ikke har et
OCES certifikat. Det sker hvis brugeren i oprettelsen ikke
erklæres POCES egnet (flaget sættes ikke).

OCES logins (long-term):


Long-term key logon: Her logger man på OCEStjenesteudbyderen www.nemid.nu. (For et mere
”virkelighedsnært” billede anvend evt.:
https://borger.pp.certifikat.dk/log_paa_selvbetjening/index.html)



Long-term key logon – select service provider: her har en
tjenesteudbyder selv mulighed for at anvende sin egen keystore
til at starte log-in appletten op som sig selv.



Change: Giver adgang til at ændre bruger-id eller adgangskode.



Long-term key signing: Eksempel på signering af tekst



Long-term key signing – with attachments: Eksempel på
signering af tekst med tilhørende vedhæftet fil.
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3.7 NemID på hardware
For at teste NemID på hardware kræver det en lidt anden
fremgangsmåde end som beskrevet for nøglekortsbrugerne. Samtidig
skal det bemærkes at hvor log-in med nøglekort foregår i OTP appletten,
så foregår log-ins med NemID på hardware i OpenSign appletten.
OBS: Det er nødvendigt at købe faktisk hardware for at lave en
testbruger med NemID på hardware.

3.7.1

Opret hardware testbruger
For at skabe en NemID på hardware bruger, følges følgende punkter:
1. Opret en ny bruger i systemet ved at gøre som beskrevet i afsnit
3.4 Opret ny identitet.
2. Bestil certifikatet til NemID på hardware, på testmiljø-udgaven af
nemid.nu:
https://borger.pp.certifikat.dk/privat/bestil_nemid/bestil_nemid_
paa_hardware/index.html?execution=e1s1
a) Acceptér særlige forhold og tryk Fortsæt.
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b) Indtast testbrugerens cpr-nummer (som blev oprettet
under punkt 1). Indtast og gentag e-mail adresse (OBS:
du skal have adgang til denne e-mail). Udfyld
Kørekortnummer som angivet af den grå hjælpetekst.
Acceptér reglerne. Tryk Næste.
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c) Vælg Bekræft

3. Du modtager kort tid efter en kvitterings e-mail. Alle URL’er i
mailen kan bruges ved at skifte ”nemid.nu” ud med
”https://borger.pp.certifikat.dk”. Følg vejledningen i mailen,
herunder:
a) Køb egnet hardware hos hardware-leverandør (og afvent
modtagelsen heraf). Find link til webshop på:
https://borger.pp.certifikat.dk/support/nemid_paa_hardw
are/vejledninger/saadan_anskaffer_du_hardware/
b) Husk at installere den nødvendige driver:
https://borger.pp.certifikat.dk/support/nemid_paa_hardw
are/vejledninger/installer_driver/
4. Brug testbrugerens NemID-nummer fra e-mailen til at fremsøge
brugerens PIN (midlertidig adgangskode) i test tool, som
beskrevet i afsnit 3.5 Fremsøg identitet. PIN aflæses under Pin
data.
5. Installér testbrugerens NemID på selve hardwaren (vejledning
findes i førnævnte e-mail):
https://borger.pp.certifikat.dk/support/nemid_paa_hardware/inst
aller_nemid/index.html?execution=e2s1. Følg vejledningen på
skærmen. Medmindre andet blev angivet ved levering og du ikke
selv har ændret den, er adgangskoden til selve hardwaren
typisk: 0000.
6. NemID på hardware er klar til brug. Log-in foregår via OpenSign
applet og hardwaren skal være tilsluttet PC’en.
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Test tool: NemID til Erhverv
Nets DanID stiller et antal prædefinerede testcertifikater til rådighed, så
det er nemmere at teste forskellige scenarier. Testcertifikaterne kan
downloades her:
www.certifikat.dk/testcertifikater
Hvis du har brug for yderligere testcertifikater udover dem, der er stillet
til rådighed eller har behov for at fastlægge specifikke certifikatdetaljer,
kan disse enten genereres via vores testværktøj eller bestilles hos Nets
Nets DanID som en opgave, der faktureres på timebasis.
Nets DanID stiller desuden et testværktøj til rådighed, der gør det
muligt for tjenesteudbyderne selv at lave de medarbejder-testbrugere,
man ønsker til at teste sin implementering af NemID til Erhverv.
Med værktøjet kan du selv bl.a.


Oprette en administrator der kan udstede testmedarbejdercertifikater



Oprette medarbejder-testbrugere med nøglekort og midlertidig
adgangskode



Oprette medarbejder-testbrugere med softwarecertifikater

Vær opmærksom på at testmiljøet under løbende udvikling og
tilpasning, og at der derfor kan forekomme uregelmæssigheder og
afvigelser fra siders udseende og funktionalitet i forhold til det
kommende produktionsmiljø. Nets DanID bestræber sig dog på at de to
miljøer opleves som værende så identiske som mulige.

4.1 Oprettelse af administrator
Du skal starte med at oprette en (test-)administrator (dét der i gamle
dage hed en ”LRA”, for Local Registration Authority).
Gå ind på nedenstående link og udfyld felterne på skærmen:
https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/
bestil_nemid/
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Nets DanID anbefaler at I bruger jeres eget CVR-nummer som testvirksomhed.

Vær bl.a. opmærksom på følgende:


Det kan være en fiktiv person med en fiktiv titel der kan
indtastes som den der skal ”underskrive” aftalen.



Du skal ikke fysisk underskrive og indsende kontrakten undervejs
i bestillingsflowet som det angives på skærmen, da dette bare er
test.



Det er vigtigt, at du indtaster en gyldig e-mail adresse, da vigtig
information vil blive sendt hertil senere.



Når du har gennemført bestillingen, skal du sende en e-mail til
tu-support@danid.dk og bede dem godkende din bestilling
(medsend CVR-nr. og navn på den test-virksomhed, du har
oprettet).
o

Hvis du har oprettet administratoren med et nøglekort,
skal du ved samme lejlighed bede TU support om at
oplyse brugerens NemID-nummer (gælder kun hvis den
første bruger du opretter er med nøglekort og altså ikke
er et softwarecertifikat).
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TU support vil hurtigst muligt godkende din bestilling, men vær
opmærksom på at det kan tage et par dage, fra du har sendt din
anmodning.
Når din bestilling er blevet godkendt af TU support modtager du to emails fra Nets DanID eller certifikat.dk, som du skal bruge ved
udstedelsen (OBS: e-mail teksten er under udvikling og kan derfor i
øjeblikket fremstå mangelfuld).

4.1.1

Udsted administrator-medarbejdersignatur
I den ene af de e-mails du modtager fra Nets DanID eller certifikat.dk
finder du et installationslink og i den anden e-mail finder du en PINkode.
Tryk på installationslinket i e-mailen. Acceptér reglerne og tryk Næste.

Hvis du undervejs bliver bedt om at køre et ActiveX-objekt/
tilføjelsesprogram, vælg da ’kør’.
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Indtast den tilsendte pinkode i feltet og tryk ’Næste’.

Du skal nu vælge en adgangskode til din administratormedarbejdersignatur:

Vælg ”Ja” til at installere den digitale signatur:
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Din Administrator medarbejdersignatur er nu klar til brug.

Du kan som administrator i test-virksomheden udstede medarbejdersignaturer til dine test-medarbejdere. Du kan udstede
medarbejdersignaturer som softwarecertifikater eller som
medarbejdersignaturer med nøglekort.

4.2 Særligt om administrator med CPR-nummer
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Da dette er et test-system er man nødt til at bruge følgende workaround, hvis man ønsker at have en administrator med CPR-nummer i
sit certifikat:


Gennemfør en normal administratorbestilling (uden CPR
tilknytning) som angivet i afsnit 4.1 ovenfor, hvis du ikke
allerede har gjort det. Udsted herefter administratormedarbejdersignaturen på normal vis som angivet i afsnit 4.1.1
(hvis du ikke allerede har gjort det).



Log på Selvbetjeningen med administrator
medarbejdersignaturen
(https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejder
signatur/log_paa_nemid_selvbetjening/)



Vælg: ”Tilføj services” i venstremenuen. Tilkøb ”Propakke” og
”CPR tilknytning” ved at trykke på ”+” udfor varen. Se
indkøbskurven og vælg ’Køb’ i højre menuen. Vælg ’Godkend
køb’ (Da dette er et testsystem, koster det naturligvis ikke
noget).



Opret en ny medarbejder (følg anvisningerne i afsnit 4.3 for
softwarecertifikat og afsnit 4.4 for nøglekort). Det anvendte
fornavn, efternavn og cpr-nummer på testbrugeren skal
eksistere i Test Tools INDEN oprettelse (da der foretages match
af eksakt navn og CPR-nummer i test CPR-databasen).



Udsted medarbejdersignaturen på normal vis som anvist i afsnit
4.3.1 (softwarecertifikat) eller afsnit 4.4.1-4.4.3 (nøglekort).



Når du er logget på som administrator kan du via
selvbetjeningen under ”administrer medarbejdere” (venstre
menuen) se den netop oprettede medarbejder. Vælg
medarbejderen tildel Administrator-rettigheder under
”Medarbejderstatus”. Vælg ’Næste’ og vælg herefter ’Bekræft’.

4.3 Bestil medarbejdersignatur (softwarecertifikat)
Som administrator kan du bestille medarbejdersignaturer som
softwarecertifikater til dine test-medarbejdere.


Log på selvbetjeningen med din (test-)administratormedarbejdersignatur på følgende link:
https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersig
natur/log_paa_nemid_selvbetjening/



Vælg ”Opret medarbejder” i menuen til venstre.
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Udfyld felterne – husk at angive en e-mail adresse, som du har
adgang til.



Sæt en markering i ”Software”.



Tryk på ”Opret medarbejder”.

Gennemse din bestilling på næste skærmbillede og tryk ”Bekræft
oprettelse af medarbejder”
Du møder nu skærmbilledet: ”Medarbejderen er nu oprettet”
Den e-mail adresse du brugte ved bestillingen modtager nu to e-mails
fra support@certifikat.dk.

4.3.1

Udsted medarbejdersignatur (Softwarecertifikat)
Modtageren af medarbejdersignaturen (som softwarecertifikat) vil
modtage 2 e-mails fra support@certifikat.dk med henholdsvis et
installationslink og en PIN-kode.


Tryk på installationslinket i e-mailen.



Acceptér reglerne og tryk Næste.
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Hvis du undervejs bliver bedt om at køre et ActiveX-objekt/
tilføjelsesprogram, vælg da ’kør’.

Indtast pinkoden fra den modtagne e-mail i feltet (referencenummer er
forudfyldt), og tryk ’Næste’.
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Du skal nu vælge en adgangskode til medarbejdersignaturen:

Vælg ”Ja” til at installere den digitale signatur:

Medarbejdersignaturen er nu klar til brug.
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4.4 Bestil medarbejdersignatur (nøglekort)
Som administrator kan du foruden softwarecertifikater også bestille
medarbejdersignaturer med nøglekort til dine test-medarbejdere.


Log på selvbetjeningen med din administratormedarbejdersignatur:
https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersig
natur/log_paa_nemid_selvbetjening/



Vælg ”Opret medarbejder” i menuen til venstre.



Udfyld felterne – husk at angive en e-mail adresse, som du har
adgang til.



Sæt en markering i ”Nøglekort”.



Tryk på ”Opret medarbejder”.
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Gennemse din bestilling på næste skærmbillede og tryk ”Bekræft
oprettelse af medarbejder”
Du møder nu skærmbilledet: ”Medarbejderen er nu oprettet”
Den e-mail adresse du brugte ved bestillingen modtager nu en velkomst
e-mail fra noreply@certifikat.dk eller support@certifikat.dk.
Da dette bare er et testsystem modtager brugeren naturligvis ikke noget
med posten efter et par dage, selvom det står i e-mailen.
Bemærk: Du skal bruge den nyoprettede medarbejdersignatur med
nøglekort’s NemID-nummer for at kunne udstede/aktivere denne i
testmiljøet.
Du finder NemID-nummeret således:


Log på selvbetjeningen som administrator
(https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejders
ignatur/log_paa_nemid_selvbetjening/), hvis du ikke allerede er
logget på.



Vælg ”Administrer medarbejdere” i menuen til venstre.



Vælg medarbejderen med nøglekort i listen over dine
medarbejdere.
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Vælg ”Vis detaljer”.

Det 9-cifrede NemID-nummer kan nu aflæses:

Du har nu den oplysning du skal bruge for at aktivere/udstede
medarbejdersignaturen med nøglekort.
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4.4.1

Udsted medarbejdersignatur (nøglekort)
Processen for udstedelse/aktivering af en medarbejdersignatur med
nøglekort er i testmiljøet noget anderledes end for medarbejdersignatur
som softwarecertifikat.
For at få afgang til testbrugerens nøglekort og midlertidig adgangskode
til brug ved aktivering, skal man bruge det test tool som ligner dét der
bruges på Borgerdelen.
Test tool’et er tilgængeligt fra denne adresse:
https://appletk.danid.dk/testtools/
Der er adgangskontrol på siden og der skal derfor logges på med
følgende brugernavn og adgangskode:
Brugernavn:

oces

Adgangskode: nemid4all

Man kommer nu ind på siden ”Manage NemID identities”.
Der markeres i ” View existing identity” og søgefeltet udfyldes med
testbrugerens NemID-nummer, og der trykkes på submit.
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Man kommer nu ind på et overbliksbillede over medarbejderidentitet.
Herfra har man adgang til følgende centrale informationer eller links til
yderligere funktionalitet:


NemID nummer (aflæses under ”OTP Devices” og skal anvendes
ved første log-in/aktivering)



Midlertidig adgangskode (aflæses i feltet ”Pin Data” under ”PIN
Cards” og skal anvendes ved første log-in/aktivering)



Nøglekort (link med nøglekortsnummeret under ”OTP Cards”)



Anvendelseslog (punkt i action menuen til højre)



Indhold af certifikat (Knap under ”Private Keys” og forudsætter at
certifikatet er udstedet – sker når brugeren logger på første
gang)



Demologins (punkt i action menuen til højre) (OBS: Benyt kun
OCES demo login).
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Hvis du ikke kan se en 6-cifret kode under ”PIN Data”, tryk da på ”Issue
new PIN Code”.

4.4.2

Nøglekortet
Under overskriften OTP cards kan man finde links til de nøglekort der er
knyttet til en identiet. Systemet sørger automatisk for at der udstedes
nye nøglekort, når der kun er 20 nøgler tilbage på nøglekortet.

DanID A/S 8. februar 2013

Side 3134

VEJLEDNING I BRUG AF TEST TOOLS VERSION 2.4

Det er en god idé at printe nøglekortet, så man har det ved hånden når
man ønsker at foretage et test log-in med den oprettede testbruger på
eget site, når man tester sin NemID implementering.

4.4.3

Aktivering af nøglekortbruger
For at en Medarbejdersignatur med nøglekort kan bruges, skal man først
aktivere NemID. Til dette skal du bruge brugerens NemID-nummer,
nøglekort (OTP card) og midlertidige adgangskode (Pin Data).
Gå ind på:
https://erhverv.pp.certifikat.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/
udstedelse/udsted_medarbejdersignatur_med_noeglekort/
Acceptér vilkårene og tryk ’Næste’.
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Indtast NemID-nummer som bruger-id og den midlertidige adgangskode
(”Pin Data”) som adgangskode, tryk herefter ’Næste’:

Angiv en ny adgangskode og gentag denne. Tryk ’Næste’.
Vælg om du vil oprette et selvvalgt bruger-id. Tryk ’Næste’.
Indtast den nøglekode fra nøglekortet som systemet beder dig om. Tryk
’Næste’.
NemID’et er nu oprettet og aktiveret. Tryk ’Ok’.
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Du kan nu bruge dit NemID Erhverv med nøglekort til at teste, at jeres
NemID Erhverv implementering virker som den skal på jeres site.
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