Kun adgang med NemID certifikater
Der kan opnås adgang til løsningen med Digital Signatur/NemID.

Adgang til indtastning i klienten
Adgang kan kun opnås med en medarbejdersignatur, der er knyttet op på
huslejeregisteret.
LBF har i den forbindelse offentliggjort en række rettigheder, som boligorganisationens
lokal administrator (LRA) kan knytte de enkelte medarbejdersignaturer til.
Når LRA logger på selvbetjeningen hos Nets A/S, vælger en eksisterende
medarbejdersignatur og går videre til ”administrér rettigheder” fremkommer følgende
offentliggjorte rettigheder for bl.a. huslejeregisteret.

LRA tildeler herefter en eller flere relevante rettigheder til den valgte medarbejder. Vær
opmærksom på at der skal vælges mellem læse- og skriverettigheder samt om
medarbejderen skal have adgang til personrettede oplysninger. Herefter kan
medarbejderen logge på med sin signatur.

Webservice adgang – funktions- eller virksomhedscertifikat
Adgang til boligportal/huslejeregisteret via webservice kan kun opnås med NemID
funktions- eller virksomhedscertifikat.
Vedrørende anvendelse af funktionscertifikater, så kan boligorganisationen vælge at
anvende et eksisterende eller oprette et nyt certifikat. LBF anmoder dog om, at certifikatet
offentliggøres – se mere nedenfor.
Hvis boligorganisationen vælger at oprette et funktionscertifikat specielt til
huslejeregisteret bedes certifikatet navngivet ”Huslejeregister” og afmærkes i ”Vis
certifikat i offentlig certifikatdatabase”.
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Vigtigt ! SubjectSerialNumber for det virksomheds- og funktionscertifikat, der skal tilgå
endpointet skal indsendes til hju@lbf.dk.
Eksempel på et funktionscertifikats SubjectSerialNumber:
CVR:62475412-FID:18838356
Eksempel på en virksomhedscertifikats SubjectSerialNumber:
CVR:62475412-UID:1147962494554
FID betyder, at det er et funktionscertifikat, UID at det er et virksomhedscertifikat og RID
at det er et medarbejdercertifikat.

Hvis boligorganisationen ikke anvender NemID eller Digital Signatur
De fleste indberetninger til offentlige myndigheder kræver i dag en NemID eller en Digital
Signatur.
Boligorganisationen skal først beslutte, om oplysninger skal indtastes i
indberetningsklienten (medarbejdercertifikater) eller om indberetningen foretages fra eget
IT-system (virksomheds- eller funktionscertifikat).
Link til flere oplysninger om medarbejdercertifikater
https://www.nets-danid.dk/
Link til flere oplysninger om virksomheds- og funktionscertifikater
https://www.nets-danid.dk/produkter/oevrige_signaturer/
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De forskellige roller i huslejeregisteret
Der findes i alt 6 roller, som en bruger kan få tildelt
•
•
•

Boligorganisation.HuslejeRegisterIndberet (skrive/læse): Giver boligadministrator
adgang til at skrive og/eller læse alle ikke personfølsomme data.
Boligorganisation.HuslejeRegisterAdminstrerLejekontrakt (skrive/læse): Giver
boligadministrator adgang til at skrive og/eller læse alle data, herunder
personfølsomme (lejekontrakt).
LBF (skrive/læse): Giver adgang til at skrive og/eller læse og skrive alle data, samt
udføre funktioner og trække rapporter, som kun LBF skal have adgang til, herunder
at styre adgang til eksterne webservices.
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