
DET FÆLLESKOMMUNALE 

KLASSIFIKATIONSSYSTEM

Oprettelse af brugere til 
brugergrænsefladen



Vejledningen

Formål 

Formålet med dokumentet er at give en skridt for skridt vejledning, der gør 

dig i stand til at etablere brugere, der har adgang til brugergrænsefladen i det 

Fælleskommunale Klassifikationssystem. 

Målgruppe 

Vejledningen henvender sig til kommunale administratorer, der skal oprette 

brugere til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med klassifikationer 

og sortimenter.



Indhold

I det Fælleskommunale Administrationsmodul

Etablering af kommunal jobfunktionsrolle, der giver adgang til det 

Fælleskommunale Klassifikationssystem. Kommunen kan med fordel etablere 

to kommunale jobfunktionsroller:

• En jobfunktionsrolle kun med ret til at se data

• En jobfunktionsrolle med ret til både at se og redigere data

I kommunens løsning til brugerstyring

Brugere i kommunen, der skal have adgang, tilknyttes til kommunens 

jobfunktionsrolle og den jobfunktionsrolle, som KOMBIT har delegeret til 

kommunen, i kommunens løsning til brugerstyring (IdP).

Det Fælleskommunale Klassifikationssystem

Links til det Fælleskommunale Klassifikationssystem.



I DET 
FÆLLESKOMMUNALE 

ADMINISTRATIONSMODUL 



1. Vælg menupunktet ”Jobfunktionsroller”.
2. Vælg knappen ”Opret jobfunktionsrolle”.



3. Udfyld informationer om jobfunktionsrollen.
4. Vælg knappen ”Tilføj brugersystemroller”.



5. Vælg systemet ”Klassifikation”.



6. Vælg brugersystemrollen ”Udstil”, der giver adgang til 
at se kommunens klassifikationer og sortimenter.



7. Der skal ikke tilføjes dataafgrænsning.



8. Hvis jobfunktionsrollen også skal have adgang til at 
oprette og vedligehold kommunens klassifikationer og 
sortimenter, skal du tilknytte brugersystemrollen ”Rediger” 
til jobfunktionsrollen - ligesom du tilknyttede ”Udstil”. 



Jobfunktionsrolle til at læse fælleskommunale data

KOMBIT har oprettet jobfunktionsroller til at se fælleskommunale klassifikationer og 

sortimenter i det Fælleskommunale Klassifikationssystem. I det Fælleskommunale 

Administrationsmodul kan du se den jobfunktionsrolle, som KOMBIT har delegeret til din 

kommune. Den hedder: Klassifikation Læs navnet på din kommune. Den delegerede 

jobfunktionsrolle er klar til brug i din kommune.

Herunder ses, som eksempel, den delegerede jobfunktionsrollen for Randers Kommune. 



Detaljer på jobfunktionsrolle til at læse fælleskommunale 

data

Hvis du åbner den jobfunktionsrolle, KOMBIT har delegeret til din kommune, kan du se 

detaljerne på Klassifikation Læs navnet på din kommune - herunder eksemplet fra 

Randers Kommune. Af oversigten fremgår bl.a. det entityid, som kommunes løsning til 

brugerstyring skal anvende.



I KOMMUNENS 
LØSNING TIL 

BRUGERSTYRING



Jobfunktionsrollerne og brugerne i din kommune

Jobfunktionsrollerne til det Fælleskommunale Klassifikationssystem skal knyttes til 

de brugere i din kommune, der skal have adgang. Det sker i kommunens løsning til 

brugerstyring (IdP). Brugerne skal knyttes til følgende jobfunktionsroller:

1. Den jobfunktionsrolle, du har oprettet på din kommunes vegne. Det giver 

brugeren adgang til at se, og måske også oprette og vedligeholde, kommunens 

egne data i det Fælleskommunale Klassifikationssystem.

2. Den jobfunktionsrolle, som KOMBIT har delegeret til din kommune. Det giver 

brugeren adgang til at se fælleskommunale data i det Fælleskommunale 

Klassifikationssystem. Der er eksempler på opsætning af en delegeret 

jobfunktionsrolle i to kommunale IdP-løsninger på de følgende sider.

.



Delegering i DSD AD FS Attribute Store

Hvis din kommune anvender Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings løsning til AD FS, 

https://www.digitaliser.dk/resource/3969237, anvendes AD-sikkerhedsgrupper til at tildele jobfunktionsroller. I 

løsningen er én AD-sikkerhedsgruppe det samme som én jobfunktionsrolle. Tildelingen af delegerede jobfunktionsroller 

håndteres på følgende måde:

1. Opret en AD-sikkerhedsgruppe, der repræsenterer den delegerede jobfunktionsrolle, som ønskes tilknyttet.

1. Vælg to attributter, fx extensionAttribute14 og extensionAttribute15, på AD-sikkerhedsgruppen, hvor der indtastes 

hhv.:

i. CVR-nummeret på myndigheden, der har oprettet den delegerede jobfunktionsrolle - i dette tilfælde 19435075 

og http://kombit.dk/ for KOMBIT.

ii. EntityId på jobfunktionsrollen. Det kan aflæses i det Fælleskommunale Administrationsmodul, jf. ovenfor. Et 

eksemplet på et entityId er ”http://kombit.dk/roles/jobrole/klassifikationlaesranders/1”.

2. Tilpas konfigurationsfilen til AD FS-løsningen (c:\adfs\config.xml), så der står følgende:

<DelegationConfiguration>

<CVRGroupAttribute>extensionAttribute14</CVRGroupAttribute>

<RoleNameGroupAttribute>extensionAttribute15</RoleNameGroupAttribute>

</DelegationConfiguration>

Via konfigurationsfilen udpeges de attributter på AD-sikkerhedsgruppen, hvor oplysningerne fra den myndighed, der har 

oprettet den delegerede jobfunktionsrolle – i dette tilfælde KOMBIT, skal hentes. Det sikrer, at de rigtige værdier kan 

sendes til Adgangsstyring for Brugere på logintidspunktet.

Ved at melde dine brugere ind i AD-sikkerhedsgruppen, gives de adgang til at se data fra den myndighed, der har 

oprettet den delegerede jobfunktionsrolle - selvom brugerne er knyttet til din kommune.

https://www.digitaliser.dk/resource/3969237


Delegering i OS2rollekatalog

Hvis din kommune anvender OS2rollekatalog, 

https://os2.eu/produkt/os2rollekatalog, håndteres tildeling af delegerede 

jobfunktionsroller på følgende måde:

1.Find den delegerede jobfunktionsrolle i OS2rollekatalogs brugergrænseflade. 

Den dukker automatisk op i brugergrænsefladen, når en anden myndighed, 

har gennemført delegeringen i det Fælleskommunale Administrationsmodul.

2.Tildel rettigheden til de brugere, der skal se data fra den myndighed - i 

dette tilfælde KOMBIT, der har delegeret jobfunktionsrollen som normalt, 

dvs. lige som alle andre jobfunktionsroller.

https://os2.eu/produkt/os2rollekatalog


DET FÆLLESKOMMUNALE 
KLASSIFIKATIONSSYSTEM



Log på det Fælleskommunale Klassifikationssystem

Ekstern test: https://klassifikation.eksterntest-

stoettesystemerne.dk/sts-rest-klassifikation/

Produktion: 

https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/sts-rest-

klassifikation/

https://klassifikation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sts-rest-klassifikation/
https://klassifikation.stoettesystemerne.dk/sts-rest-klassifikation/

