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1 Introduktion 
Dette dokument beskriver hvordan der opnås tilslutning til esas' webservice. 

Målgruppen er de teknisk ansvarlige for tilslutningen til esas hos institutionerne. 

esas webservice beskrives detaljeret i dokument: [D0180 – Lokale integrationer] 

Tilslutning af slutbrugere til esas er beskrevet i [Brugertilslutningsvejledning]. 

2 Proces for systemtilslutning til esas 
Personlige brugere og tekniske brugere præsentere gyldig identifikation for at tilgå esas. Esas kan ikke tilgås af anonyme brugere. 

Alle brugere tilknyttes en sikkerhedsrolle for at kunne bruge løsningen og tilgå data. 

Proces for systemtilslutning til esas er vist i nedenfor i Figur 1. 

 

Figur 1 - Proces for systemtilslutning til esas 

1.

• Identifikation af lokale tredjepartsintegrationer
Der skal bestilles én bruger per institution/leverandør

2.

• Bestilling af integrationsbruger
Udfyld og indsend en anmodning om brugeradgang per bruger, der skal oprettes

3.

• Oprettelse af integrationsbrugere
SIUs driftsafdeling opretter brugerne og notificerer efterfølgende den bestillende 
institution, derudover bliver der også sendt SSL-certifikat

4.

• Tilslutning og verifikation af adgang til esas' webservices
Institutionen tildeler brugerrettigheder og verificerer adgangen til esas med den 
nyoprettede bruger

https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/esasimplementeringsmateriale/Forms/DispForm.aspx?ID=6
https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/esasimplementeringsmateriale/Forms/DispForm.aspx?ID=13
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2.1 Identifikation af lokale tredjepartsintegrationer 

Der skal bestilles én integrationsbruger for hver institution eller leverandør, der skal tilsluttes esas. Det vil sige at at der skal 

bestilles tre integrationsbrugere hvis en institution og to leverandører skal tilsluttes esas. 

2.2 Bestilling af integrationsbruger 

Institutionerne bestiller én adgang per bruger.  

Nedenfor beskrives processen for bestilling af tilslutning: 

1. Udfyld formular ”Konfigurations-skema til esas adgang ” med relevante informationer 

2. Opret en sag til SIU via esas-implementerings JIRA: https://jira.umit.dk/projects/ESASIM/. I sagen anmodes der om 

oprettelse af en integrationsbruger til esas’ webservices 

a. Sagen oprettes som en ”Service request” og vedhæftes med den udfyldte formular fra trin 1 

3. Så snart UFM’s driftsafdeling har gennemført anmodningen returneres der en besked med status til den bestillende 

institution 

Institutionernes implementeringsprojektleder og teknikansvarlige har adgang til sagsstyringsværktøjet. Anmodning om adgang 

sendes til: esas-implementering@ufm.dk. 

2.3 Oprettelse af integrationsbrugere 

UFMs driftsafdeling opretter integrationsbrugere. Integrationsbrugerne oprettes som angivet i de indsendte og udfyldte 

formularer. UFM’s driftsafdeling sender brugernavn og password tilbage til den bestillende institution.  

Bemærk, at der er forskellige brugere for Test-/Integrationsmiljøet og Præproduktions-/Produktionsmiljøet.  

Hvis Institutionen har bestilt adgang til Test-, Integrations- og Produktionsmiljøet vil der oprettes to brugere (til hhv. 

Test/Integration og Produktion). 

Der bliver også sendt SSL-certifikat som skal bruges til at tilgå systemet. Certifikatet bliver sendt via krypteret mail. Der bliver 

sent et certifikat per miljø. Password til at benytte certifikatet fremsendes i separat besked. Password bliver send gennem ”esas 

Implementerings Jira”.  

2.4 Tilslutning og verifikation af adgang til esas' webservices 

Efter UFMs driftsafdeling har oprettet integrationsbrugerne skal den bestillende institution udføre nogle manuelle skridt for at 

opsætte integrationsbrugernes rettigheder. Dette skal udføres for hver integrationsbruger. 

1. Gå til https://integration.[MILJØ].esas.ufmit.dk/User 

2. Log ind med brugernavn og adgangskode for den oprettede integrationsbruger. 

3. Tryk på knappen "Opdater bruger" 

Dette opretter integrationsbrugeren i esas,og tilknytter brugeren til uddannelsesinstitutionen. Institutionsbrugeren får i denne 

proces ikke adgang til institutionens data. 

Rettigheder til institutionens data gives gennem esas' brugergrænseflade. 

Integrationsbrugeren tilknyttes sikkerhedsroller i esas. Sikkerhedsrollerne giver adgang til et udvalg af institutionens data. Der er 

etableret specifikke roller til Praktikportalen, Wiseflow eller IDSP 

For at tildele roller til integrationsroller skal nedenstående proces følges: 

https://jira.umit.dk/projects/ESASIM/
mailto:esas-implementering@ufm.dk
https://integration.[MILJØ].esas.ufmit.dk/User
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1. Log ind ind i esas’ som institutionsspecialist. 

2. Åben hylden, vælg Administration -> Sikkerhed -> Brugere. Du står nu på listen over alle brugere 

3. Find den integrationsbruger der skal have tildelt sikkerhedsroller og åben den 

4. Tryk på knappen 1) ”…” og derefter 2) ”Administrer roller” 

 

5. Hvis integrationsbrugeren er oprettet til enten Praktikportalen, Wiseflow eller IDSP (IdM), gå til skridt 5a, ellers gå til 

skridt 5b 

a. Marker navnet på det system, der gives adgang til (f.eks. "Praktikportalen") 

b. Marker rollen "Integrationskonto" 

6. Tryk OK. 

For at oprette en institutionsspecifik sikkerhedsrolle, som kun giver adgang til udvalgte data, gøres følgende: 

1. Log ind ind i esas’ som institutionsspecialist. 

2. Åben hylden, vælg Administration -> Sikkerhed -> Sikkerhedsroller og vælg "Ny(t)" øverst på siden 

3. Giv sikkerhedsrollen et sigende navn og angiv rettighedsniveauet for alle de relevante entiteter. Se Bilag 2 for 

yderligere information om dette. 

4. Tryk "Gem og luk" 

5. Åben hylden, vælg Administration -> Sikkerhed -> Brugere, du står nu på listen over alle brugere 

6. Find den integrationsbruger der skal have tildelt sikkerhedsrollen og åben den 

7. Tryk på knappen 1) ”…” og derefter 2) ”Administrer roller” 

 

8. Marker den nye sikkerhedsrolle i listen 

9. Tryk "OK" 

Integrationsbrugeren er nu klar til brug. 

Vigtigt: For at kunne begrænse integrationsbrugerens rettigheder til udvalgte entiteter er det vigtigt, at integrationsbrugeren 

kun er medlem af det Team, som hedder "[Institutionsnavn] – Integration". Dette sker automatisk når ovenstående procedure 

følges.  

 



                     
 

    

                               

Bilag 1: Konfigurations-skema til esas adgang 

Institutions-information 
Institution:  
Kontaktperson:  
E-mail:  
Tlf.:  

 

3.parts leverandør-information 
Leverandør:  
Systemnavn:  
Kontaktperson:  
E-mail(info):  
E-mail til brugernavn mm:  
Tlf. til udlevering af password:  

 

Adgang til følgende miljøer JA/NEJ 

Produktionsmiljø  

Præproduktionsmiljø  

Testmiljø  

Integrationsmiljø  

 

Institution er hermed indforstået med at 3.parts leverandør får adgang til Institutions data via Odata integration til esas. 

Ved ændringer af adgange til miljø skal der udfyldes et nyt skema.  

Det er muligt for institution selv at begrænse hvilke data den enkelte 3.parts leverandør har adgang til.  

Ansvaret for at begrænse 3.parts leverandør påhviler institutionen selv. Se evt. vejledning ”D0180 – Lokale integrationer”.  

Esas-supporten (UFM) vil efter modtagelse oprette 3.parts leverandør og fremsende brugernavn og overdrage password. Dette 

kan tage op til 3 dage.   

 

 

 

 

Dato og underskrift Institution (Leder) 

 

 

Dato og underskrift 3.parts leverandør 


