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1 Indledning 

Bilag 1 indeholder de centrale definerede begreber, som benyttes i Aftalen og på tværs af dens bilag. 
Definerede begreber er skrevet med stort begyndelsesbogstav. Medmindre andet klart fremgår af 
konteksten, skal definerede termer forstås som beskrevet nedenfor. 

2 Definitioner  

Begreb Beskrivelse 

Aftale Den aftale der statueres mellem Digitaliseringsstyrelsen og Leverandøren ved 
Leverandørens accept af Vilkår 

Arbejdsdag Mandag til fredag bortset fra helligdage, dagen efter Kr. himmelfartsdag, 
juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag (den 5. juni). 

Autentifikation En elektronisk proces, der verificerer identiteten af en Slutbruger. 
Verifikationen opnås ved, at Slutbrugeren over for NemLog-in beviser behørig 
rådighed over et eller flere aktive og gyldige Identifikationsmidler 

Multi-tenantsystem Leverandørens It-system, der tilsluttes NemLog-in. It-systemet danner 
grundlag for en Digital Selvbetjeningsløsning, der anvendes af én eller flere 
Tjenesteudbydere hvortil Leverandøren som en integreret ydelse modtager 
Autentifikation fra NemLog-in. Benævnes også It-System. 

Brugerorganisation En Juridisk enhed, offentlig myndighed eller offentligretligt organ tilsluttet 
MitID Erhverv. Brugerorganisationer kan bl.a. oprette og administrere 
erhvervsidentiteter, certifikater og rettigheder.   

Digital 
Selvbetjeningsløsning 

En løsning, der er baseret på Leverandørens Multi-tenantsystem, 
hvorigennem Slutbrugere kan tilgå digital selvbetjening efter at være blevet 
autentificeret. 

Benævnes også Selvbetjeningsløsning. 

Erhvervsbruger En fysisk person, der er associeret med en Juridisk enhed, og som er oprettet 
med en erhvervsidentitet i NemID for Erhverv eller MitID Erhverv (benævnt 
NemLog-in Erhvervsadministration i lov om MitID og NemLog-in). 

Identifikationsmiddel Et identifikationsmiddel kendetegnes som en materiel enhed, en immateriel 
enhed eller en kombination af disse, der anvendes til online Autentifikation. 
Identifikationsmidlet skal være under kontrol af den fysiske eller juridiske 
entitet, der har fået det udstedt. Identifikationsmidler, der kan autentificeres 
via NemLog-in vil enten være baseret på et NemID, MitID eller NSIS anmeldt 
identifikationsmiddel fra en Lokal IdP. 

It-systemudbyder Fællesbetegnelse for organisationer med et CVR-nummer, der tilslutter It-
systemer til NemLog-in med henblik på at kunne agere i rollen som 
Tjenesteudbyder, Multi-tenant leverandør eller Broker.  

Juridisk enhed Ved Juridisk enhed forstås en juridisk enhed med et CVR-nummer, der 
hverken er en offentlig myndighed, eller et offentligretligt organ  



Bilag 1 Definitioner Digitaliseringsstyrelsen 

NemLog-in 

 

 

Dato: Januar 2023 Version: 1.0 Side 3 

    

 

Leverandøren En It-systemudbyder, der har tilsluttet et Multi-tenantsystem til NemLog-in. 

Lokal IdP Lokal autentifikationstjeneste, hvorigennem en Brugerorganisation kan 
udstille autentifikation af egne erhvervsbrugere, der gennem NemLog-in kan 
videreformidles til NemLog-in’s bagvedliggende Brokere (og 
Tjenesteudbydere). Lokale IdP'er tilsluttet NemLog-in skal være NSIS-anmeldt 
(som Identitetsbroker) og skal baseres på identifikationsmidler fra en NSIS-
anmeldt elektronisk Identifikationsordning. 

Løsning Se Multi-tenant løsning. 

MitID Den nationale, elektroniske identifikationsordning for privatperson og 
tilhørende elektroniske identifikationsmidler, som kan tilknyttes 
privatpersoners og erhvervsbrugeres digitale identiteter. I NSIS standardens 
terminologi er MitID en 'elektronisk identifikationsordning'.  

MitID Broker En Broker integreret direkte til MitID-løsningen, der leverer Autentifikation på 
baggrund af MitID evt. suppleret af yderligere ydelser. NemLog-in’s login-
tjeneste i serviceområdet login og autentifikation opererer på baggrund af en 
aftale med MitID Leverandøren som en MitID Broker. 

Offentlig 
Selvbetjeningsløsning 

En Digital Selvbetjeningsløsning hvorfra der udføres en myndighedsopgave. 
Benævnes også offentlig tjeneste. 

Offentlig 
Tjenesteudbyder 

En offentlig myndighed, et offentligretligt organ, der er ansvarlig for én eller 
flere digitale selvbetjeningsløsninger.   

Privat 
Selvbetjeningsløsning 

En Digital Selvbetjeningsløsning, hvorfra der ikke udføres en 
myndighedsopgave. Benævnes også en privat tjeneste.  

Services Tilslutningsydelser og tilvejebringelse af Autentifikation og signeringer samt 
de i Aftalen yderligere fastlagte forpligtelser, som Digitaliseringsstyrelsen 
leverer til Leverandøren. Enkelte Services leveres af leverandører udpeget af 
Digitaliseringsstyrelsen. 

Sikringsniveau Graden af tillid til en autentificeret Identitet (på engelsk ”Level of Assurance”) 
og ofte benævnt autenticitetssikringsniveau. Niveauerne er defineret i NSIS 
standarden, hvor der opereres med tre sikringsniveauer: lav, betydelig og høj. 

Slutbruger En fysisk person i form af en privatperson eller Erhvervsbruger, som kan 
anvende et identifikationsmiddel som grundlag for Autentifikation eller 
signering mod en Tjenesteudbyder via Leverandøren. 

Tjeneste Fællesbetegnelse for de systemer, som Tjenesteudbydere og leverandører af 
Multi-tenant systemer tilslutter til NemLog-in med henblik på at aftage 
Services. 

Tjenesteudbyder En offentlig myndighed, et offentligretligt organ eller en Juridisk enhed, der er 
ansvarlig for én eller flere Digitale selvbetjeningsløsninger leveret af 
Leverandøren, der stilles til rådighed for Slutbrugere.  

Tjenesteudbydersite NemLog-in’s portal målrettet Tjenesteudbydere på https://tu.nemlog-in.dk/ 

https://tu.nemlog-in.dk/
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Tjenesteudbydersitet indeholder en beskrivelse af krav til Tjenesters 
anvendelse af NemLog-in. Sitet indeholder dog også en beskrivelse af 
infrastrukturen og tilknyttede services, der er relevante for Brokere. Der 
henvises særligt til tekniske krav til Tjenesters anvendelse af NemLog-in. 

Transaktion Fællesbetegnelse for en MitID autentifikationsanmodning, Log-intransaktion i 
NemLog-in, NemID Autentifikation og en signeringstransaktion i NemLog-in. 
Den samme Transaktion kan indeholde flere af de omfattede delelementer.  

Udviklingsbidrag Et bidrag til dækning af udviklingsomkostninger for MitID-løsningen og 
NemLog-in. Udviklingsbidraget er knyttet til Transaktioner relateret til Digitale 
selvbetjeningsløsninger hos Juridiske enheder og offentligretlige organer, der 
ikke udfører en myndighedsopgave. 

Vilkår Vilkår for Multi-tenant leverandør tilsluttet NemLog-in.  

 

 


