Roller og tilganger i portalen

Velkommen til Bankenes sikringsfonds portal
Du er invitert som bruker fra ditt foretak og har dermed fått tildelt en rolle i portalen.
Roller
Medlemsforetakene sine brukere kan ha tre ulike roller i portalen. Hver rolle gir tilgang til
ulik funksjonalitet.
Administrator
Administrator er den eneste rollen som kan invitere nye brukere, endre roller på
eksisterende brukere og slette brukere. Administratorrollen kan delegeres videre til flere
brukere. Administratorer har tilgang til all funksjonalitet i portalen, bortsett fra
rapportering av innskuddslister.
Regnskap & bidrag
Rollen regnskap & bidrag er aktuell for brukere som skal rapportere og bekrefte data for
kvartalsvis regnskapsrapportering og/eller for fondsbidrag.
Innskuddsansvarlig
Innskuddsansvarlig skal kryptere og laste opp innskuddslister (kun aktuelt for banker) i
tråd med kravene i innskuddsgarantiforskriften.
Tilganger
Se tabellen under for hvilke tilganger de ulike rollene har:
Tilganger
Fondsbidrag
Regnskapsrapportering
Innskuddslister
Meldinger
Supportside
Brukeradministrasjon

Administrator Regnskap & bidrag
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Innskuddsansvarlig

x
x
x

Ansvar for vedlikehold av roller og tilganger
Det er bankens ansvar å sørge for at alle roller til enhver tid er tildelt de relevante
personene i sitt foretak. Dette inkluderer å slette tilganger til personer som slutter eller
av andre årsaker ikke lenger skal ha tilgang, samt oppretting av nye brukere. Dette
ansvaret tilfaller brukere som er registrert som administrator i banken.
Nye brukere opprettes ved at administrator legger inn navn og e-postadresse til brukeren.
En e-post vil da sendes med en link, der den inviterte brukeren må logge inn med BankID
for å opprette og aktivere sin bruker.
Merk at en bruker kan ha flere roller, også i flere ulike foretak (dette er aktuelt for banker
og kredittforetak der samme person utfører rapporteringen på vegne av begge
foretakene). Flere personer i banken kan ha samme rolle i portalen.
Det er viktig at personer som inviteres til portalen får tildelt riktig rolle. Vennligst ta
kontakt med personen med administratortilgang i ditt foretak, dersom du har blitt tildelt
feil rolle.
Ved spørsmål, ta kontakt med Bankenes sikringsfond på firmapost@sikringsfondet.no.
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