Kvikguide til installering af API bruger for
filudveksling via Navision Stat

Overblik
Introduktion
Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank.
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Målgruppe
Målgruppen for denne kvikguide er statens IT-medarbejdere - centralt såvel som
decentralt placerede - samt IT-medarbejdere i virksomheder, der administrerer
statslige institutioners IT-løsninger.
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Udrulningsmetoder
Etablering af en API-bruger for filudveksling via Navision Stat omfatter
installering af sikkerhedskomponenten e-Safekey samt opsætning af filplacering.
Udrulningsmetode

Filplacering

Målgruppe:

1. MSI installation

Central filserver

2. Browserdownload

Standardplacering

Større installationer
herunder terminalserver
løsninger og Citrix MF
Små installationer

3. e-Safekey.exe

Standardplacering
(husk log-on for at initialisere)

Små/mellemstore
installationer
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Hvilken udrulningsmetode skal jeg vælge?
Hvis du har mulighed for at køre en MSI-installering, skal du gøre det.
Udrulningsmetoden kan direkte angive nøgleplacering på filserver, og er nem at
anvende, når mange klienter skal installeres.
BEMÆRK, AT ØKONOMISTYRELSEN HAR VEDTAGET, AT BANKOG BRUGERNØGLER TIL ANVENDELSE I NAVISION STAT FOR
FIL-UDVEKSLING MED DANSKE BANK SKAL PLACERES PÅ EN
SERVER.
Browserdownload og e-Safekey.exe udrulningsmetoderne bør kun anvendes i
forbindelse med mindre installationer, da begge metoder gemmer bank- og
brugernøgler på standardplaceringen på den PC der installeres på:
Standardplacering for banknøgle:
C:\Documents and Settings\all Users\Application Data\e-Safekey\ddbpub1.mst

Standardplacering for brugernøgler:
C:\Documents and Settings\all Users\Application Data\e-Safekey\Business\$$$$$$.mst

Er nøgleplaceringen ikke korrekt kan den ændres. Bemærk følgende:
Du skal som minimum have lokale administratorrettigheder for at
ændre standardplaceringen
Inden ændring af standardplacering skal du tage en sikkerhedskopi af din
nøgle, samt sikre dig at du har skriverettighed til den nye
standardplacering.
Vær opmærksom på, at efterfølgende vejledning til ændring af
nøgleplacering kun må benyttes ved flytning af standardplacering fra lokal
placering til server placering.
Når standardplaceringen ændres, flyttes ALLE brugernøgler fra den gamle
placering.
Ændring af standardplacering sker i Business Online via Indstillinger og
Sikkerhed. Vælg funktion Skift standardplacering og klik OK.
Her angiver du ny placering af bruger-id og banknøgle.
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Sådan gør du
1. MSI-installation – 1 af 2
Før du går i gang med MSI-installationen, skal du afgøre, hvor bruger- og
banknøgler skal placeres. Læs om nøgleplacering i Appendix 1.
BEMÆRK, AT ØKONOMISTYRELSEN HAR VEDTAGET, AT BANKOG BRUGERNØGLER TIL ANVENDELSE I NAVISION STAT FOR
FIL-UDVEKSLING MED DANSKE BANK SKAL PLACERES PÅ EN
SERVER.
e-Safekey som MSI-fil kan hentes her:
https://business.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.msi

Dokumentation til silent install af e-Safekey.msi kan hentes her:
http://www.danskebank.dk/Link/eSafekeymsifileinstallation/$file/
eSafekeymsi_file_installation.pdf
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1. MSI installation – 2 af 2
Dokumentationen beskriver:
1. Silent install – default installation
2. Silent install – using parameters
3. Silent uninstall
En standard s-Safekey installation ser således ud:
msiexec /i e-Safekey.msi
Skal den køres silent med parameterangivelse, ser den for eksempel således ud:
msiexec /q /i e-Safekey.msi
PUBL="\\fileserver\DanskeBank\Keys"
PRIV="\\fileserver\DanskeBank\Keys"
BUS="\\fileserver\DanskeBank\Keys"
TARGETDIR="C:\Program Files\e-Safekey"
LOGFILE="C:\Bank\LogFile"
Køres denne MSI installation på en PC der i forvejen er installeret med e-Safekey
via browserdownload, ændres standardplacering i registreringsdatabasen
fra lokal placering:
C:\Documents and Settings\all Users\Application Data\e-Safekey\Business\$$$$$$.mst

til serverplacering:
\\fileserver\DanskeBank\Keys\$$$$$$.mst
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Brugernøgler skal flyttes manuelt fra lokal placering til server placering.

2. Installering via browserdownload - 1 af 3
OBS: Kræver administrative rettigheder til PC-en.
BEMÆRK, AT ØKONOMISTYRELSEN HAR VEDTAGET, AT BANKOG BRUGERNØGLER TIL ANVENDELSE I NAVISION STAT FOR
FIL-UDVEKSLING MED DANSKE BANK SKAL PLACERES PÅ EN
SERVER.
Læs mere under ”Hvilken udrulningsmetode skal jeg vælge” på side 5.
Gå til www.danskebank.dk/skbobs og klik på Log-on + Business Online.
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Klik på Luk og klik på den gule blokeringslinie øverst i skærmbilledet.

2. Installering via browserdownload - 2 af 3
Klik på Installér ActiveX-objekt som vist på nedenstående skærmbillede.
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Klik Installer.
Efter installationen dirigeres du automatisk videre til
Log-on til Business Online.

2. Installering via browserdownload - 3 af 3

Klik på ”Første gang du logger på” i venstre menu.
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Indtast Bruger-id, Engangs-pinkode og Ny personlige kode, der gentages.
Efter oprettelsen vil følgende meddelelse fremgå:
Du har ikke adgang til den valgte funktion. Kontakt eventuelt Kundesupport.
Dette er bekræftelsen på at nøglen er oprettet. Meddelelsen vises fordi APIbrugeren ikke har adgang til at logge på Business Online.
Nøglesdistribution
Nøglen kan nu hentes fra standardplaceringen, som du bl.a. kan finde således:
På Business Online logon-siden, kan der under logon-boksen i højre side af
skærmbilledet vælges ”Søg efter bruger-id” Under punktet ”Kopier mit bruger-id
til standardplaceringen, som pt. er:” vil nøglestien fremgå.
Aftaleadministrator distribuerer bruger-id samt EDB/API-nøgle til den
Navision/STAT-systemansvarlige, der sørger for etablering af
prokuraregistreringer i Navision/STAT, samt nøgledistribution til de brugere, der
skal foretage API-betalinger.
Distribution af EDB/API-nøgle kan ske via USB-pen.
Aftaleadministrator distribuerer kode direkte til de brugere der skal foretage APIbetalinger.
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3. Installering via e-Safekey.exe – 1 af 3
BEMÆRK, AT ØKONOMISTYRELSEN HAR VEDTAGET, AT BANKOG BRUGERNØGLER TIL ANVENDELSE I NAVISION STAT FOR
FIL-UDVEKSLING MED DANSKE BANK SKAL PLACERES PÅ EN
SERVER.
Læs mere under ”Hvilken udrulningsmetode skal jeg vælge” på side 5.
Komponenten hentes direkte her:
https://business.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.exe
Alternativt kan den hentes via www.danskebank.dk/skbobs:

Vælg ”Spørgsmål og svar” i venstre menu
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3. Installering via e-Safekey.exe – 2 af 3
Hent e-Safekey ved at klikke på e-Safekey i højre side af skærmbilledet.
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3. Installering via e-Safekey.exe – 3 af 3

OBS: Hvis e-Safekey allerede er installeret når e-Safekey.exe køres, sker der en
afinstallering af den bestående e-Safekey. E-Safekey.exe skal derfor køres endnu
en gang for at installere e-Safekey.
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Teknik og Business Online - 1 af 2
Følgende bør du være specielt opmærksom på.
WTS/Citrix MF:
Afvikles Navision Stat via WTS/Citrix MF og skal filudveksling være en
mulighed, SKAL der være adgang til et c-drev.
Findes der ikke et c-drev, må det mappes. Det må gerne være en skjult mapning.
Mappen c:\DanskeBank\BusinessOnline\Temp benyttes ved filudveksling.
Tjek rettigheder.
Læs mere om WTS/Citrix MF her:
http://www.danskebank.dk/help/FAQBN4001x2DB
Java
Business Online kan afvikles under såvel Sun Java (v. 1.4.2_02 eller nyere) som
Microsoft Java Virtual Machine (MSJVM).
Vi anbefaler seneste version af Java fra Sun Microsystems, Inc.
OBS: Microsoft har varslet udløb på MSJVM den 31. december 2007.
Kommunikation
Kommunikation sker via en SSL-krypteret TCP/IP-forbindelse.
Midlertidige Internetfiler – BrowserEDI (BOLFacade)
Til at varetage filtransmission mellem kunde og bank benyttes komponenten
BrowserEDI, som er en signeret Java applet.
Komponenten hentes, når du første gang går ind i Mappeoversigt eller Filer Fra
Banken via Genveje.
Brugeren spørges, om man vil acceptere at køre og installere komponenten.
Komponenten gemmes under midlertidige internetfiler.
Filudveksling (Business Online og API) med banken sker som standard via
mapperne c:\banken\filertilbanken og c:\banken\filerfrabanken. Mappen
c:\banken\filertilbanken oprettes via Genveje og Mappeoversigt. I rullemenuen
under Lokale filer vælges c:\banken\filertilbanken. Klik på Søg. Mappen
c:\banken\filerfrabanken oprettes første gang du modtager en fil fra banken.
Hvis filerne skal placeres på en server, anbefaler vi at benytte placeringen:
\\fileserver\DanskeBank\betalinger
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Teknik og Business Online - 2 af 2
Firewall / proxyserver
Tillad udgående TCP/IP trafik på:
port 443 (https kommunikation)
port 1414 (filudveksling)
Servernavn: misc.dbts.dk
IP-adresse: 212.93.35.19
Læs mere om teknik og Business Online på
www.danskebank.dk/skbobs
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Appendix 1 - Placering af bank- og brugernøgler - 1 af 4
Baggrund
e-Safekey er Danske Bank-koncernens sikkerhedskomponent, der installeres på
PC-en og håndterer bruger-id, nøgler og personlige koder.
Sikkerheden i e-Safekey er baseret på anerkendte krypteringsprincipper med
offentlig banknøgle (ddbpub1.mst) og private brugernøgler ($$$$$$.mst).
Placering af bank- og brugernøgler:
Nøglerne kan normalt placeres efter eget ønske.
Nøgleplaceringen aflæses i registreringsdatabasen.
Følgende nøgleplaceringer er udbredte hos bankens øvrige kunder:
1. Serverplacering (installering via .exe fil MSI-installation)
2. Homedir (installering via .exe fil MSI-installation)
3. Standardplacering (browserdownload)
Da Danske Bank foretager dynamisk nøgleudskiftning, er det vigtigt, at den
aktuelle bruger har minimum modify-adgang til den placering, der
anvendes til bank- og brugernøgler.
BEMÆRK, AT ØKONOMISTYRELSEN HAR VEDTAGET, AT BANKOG BRUGERNØGLER TIL ANVENDELSE I NAVISION STAT FOR
FIL-UDVEKSLING MED DANSKE BANK SKAL PLACERES PÅ EN
SERVER.
Læs mere under ”Hvilken udrulningsmetode skal jeg vælge” på side 5.
Hvis nøglestier angives med UNC-notation, fungerer løsningen uafhængigt af
drev-mapninger.
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Appendix 1 - Placering af bank- og brugernøgler – 2 af 4
Ad 1. Serverplacering
Sædvanligvis gemmes nøglerne på en filserver. Af administrative årsager er det
hensigtsmæssigt at du opretter en mappe med navnet "DanskeBank" til formålet.
I denne mappe opretter du en undermappe med navnet "keys", hvorved
nøgleplacering bliver
\\fileserver\DanskeBank\keys.
Fordele:
Ved disknedbrud undgås nøgletab, da DanskeBank\keys befinder sig på
fileserver omfattet af backup
Hvis flere nøgler, så er alle samlet et sted, hvilket giver et godt overblik
over aktuelle nøgler
løsningen er kompatibel med WTS/Citrix MF og API.
Ulemper:
ingen
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Appendix 1 - Placering af bank- og brugernøgler – 3 af 4
Ad 2. Homedir (home directory)
I netværksscenarier tildeles brugerne ofte et homedir på filserveren til personlige
dokumenter. Da homedir er en personlig mappe, er den ikke tilgængelig for andre
end den bruger, der er logget på PC-en.
I forbindelse med installering af API-bruger for filudveksling via Navision Stat er
det hensigtsmæssigt at du opretter en mappe i homedir med navnet
"DanskeBank". Det kunne for eksempel give følgende nøgleplacering
h:\DanskeBank.
Fordele:
Ved disknedbrud undgår du nøgletab, da homedir befinder sig på en
server omfattet af backup
Du ser ikke bruger-id tilhørende øvrige brugere af filudveksling gennem
Navision Stat. Dermed minimeres en sikkerhedsrisiko.
Ulemper:
Forudsætter, at homedir anvendes i forvejen
Brugeren kan ved et uheld slette egne nøgler, da disse ligger sammen med
øvrige personlige dokumenter i homedir. Sker det, kan ny pinkode
normalt være fremme næste bankdag.
Afhængigt af setup giver homedir problemer i forbindelse med visse
WTS/Citrix MF/API-løsninger
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Appendix 1 - Placering af bank- og brugernøgler – 4 af 4
Ad 3. Standardplacering (browserdownload)
Kun egnet til mindre installationer.
API-brugeren installeres ved at downloade og installere e-Safekey.
Hvis intet angives (standardinstallation), placeres nøglerne på lokationen:
C:\Documents and Settings\all Users\Application Data\e-Safekey\ddbpub1.mst
C:\Documents and Settings\all Users\Application Data\e-Safekey\Business\$$$$$$.mst

Fordele:
Standardplacering. Ingen tilretninger.
Ulemper:
Ved disknedbrud mister du nøgler. Nye startnøgler er normalt fremme
næste bankdag
Du kan ikke anvende API-brugeren med mindre, du har adgang til en PC,
hvor nøglen er installeret.
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