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Denne guiden er for deg som jobber i et selskap utenfor Bane NOR slik som underleverandør,
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2 Innledning
Dette dokumentet er en brukerveiledning for sluttbrukere og partnere av Bane NOR som trenger
tilgang til Bane NOR sine fagsystemer som eksterne aktører. Med eksterne aktører menes at man
ikke er ansatt i Bane NOR, men jobber for et partnerselskap som samarbeider med Bane NOR og
derfor trenger tilgang til fagsystemer hos Bane NOR for å kunne utføre sitt arbeide. Eksterne aktører
kan være leverandører, entreprenører, ansatte i togselskaper osv.
Mange av disse fagsystemene tilgjengeliggjøres for eksterne ved det vi kaller Effektiv Partner Aksess,
fra nå av kalt EPA.
Hovedprinsippene for EPA er at man som ekstern aktør blir opprettet som gjestebruker hos Bane
NOR. Dette skjer enten via selvregistrering og påfølgende godkjenning, eller at man blir registrert av
en administrator og får en invitasjon.
Basert på sluttbrukerens fag og rolle kan man forespørre tilgang til Bane NOR sine fagsystemer. Til
noen systemer kan man også forespørre direkte tilgang. Tilgangene må godkjennes av den eller de
som er tilgangsansvarlige for de forespurte roller og systemer.
Pålogging til systemene skjer med gjestebruker-kontoen, og når man har logget inn med sin
gjestebruker-konto vil man ha tilgang til systemene uten ekstra pålogging (SSO).
Denne sluttbrukerguiden inneholder en detaljert beskrivelse av partneraktørers livssyklus hos Bane
NOR i kapittel tre. Dette inkluderer informasjon om partneropprettelse, fremgangsmåte for
selvregistrering, i tillegg til førstegangskonfigurering av gjestekonto. I samme kapittel beskrives
hvordan man selv kan administrere sine tilganger. Pålogging til fagapplikasjoner som er
tilgjengeliggjort via EPA er også beskrevet her, og kapitlet avsluttes med beskrivelse av prinsipper for
varighet, forlengelse, blokkering, reaktivering og sletting av tilganger og gjestekonto.
Kapittel fem inneholder en ordliste med begreper og forkortelser brukt innen tilgangsstyring generelt
og for EPA og Bane NOR spesielt.
I kapittel seks er en del ofte stilte spørsmål om løsningen besvart.
Denne guiden og øvrig dokumentasjon er skrevet på norsk. Det finnes systemstøtte for å endre språk
til engelsk, men norsk vil være det primære språk både for dokumentasjon og i løsningene.
Det er også laget en opplæringsvideo for partner sluttbrukere. Innholdet der dekker mye av det
samme som dette dokumentet, men er det noe du ikke får svar på her kan det hende du finner svar
ved å se videoen.
Til orientering så peker lenker i dette dokumentet på løsningene i produksjons-miljøet. I skrivende
stund er ikke alle sider og portaler tilgjengeliggjort i produksjonsmiljøet.

2.1 Ansvar og forpliktelser
Partnerselskapet og den enkelte partneransatte har selv ansvar for sine brukere og for de enheter
(PC/smart-telefon/nettbrett osv.) som benyttes. Partnerselskapet har også ansvaret for at dataene
brukes og fjernes som avtalt. Den enkelte bruker må akseptere Bane NORs brukerbetingelser og lese
gjennom og akseptere innhold i dokumentet Instruks for ekstern bruk.

3 Livssyklus for EPA-partnerbrukere
3.1 Opprettelse av selskap
Før du kan opprettes som gjestebruker hos Bane NOR, må selskapet du tilhører ha inngått en avtale
med Bane NOR om ekstern tilgang. Deretter må selskapet registreres som partner i Bane NOR sine
systemer. Dersom ditt selskap ikke er registrert hos Bane NOR, ta kontakt med ditt selskaps Bane
NOR-kontaktperson.

3.2 EPA-roller
EPA er en løsning som på en helhetlig måte håndterer tilganger og roller for eksterne som trenger
tilgang til Bane NOR sine fagsystemer.
Også i selve EPA-løsningen er det ulike type EPA-roller man kan ha som ansatt i et partner-selskap:
Partner
sluttbruker

Partner
superbruker

Partner
tilgangsansvarlig

Bruke Bane NOR sine fagsystemer
Behandle forespørsel om brukeropprettelse
og forlengelse
Legge til nye brukere
Endre eksisterende brukere
Behandle forespørsel om tilganger
Foreta tilgangsforespørsler
Fjerne tilganger

Denne sluttbrukerguiden er laget for deg som er en partner sluttbruker.
Bildet viser aktørene innen EPA, og at partnerkontroller hos Bane NOR oppretter partnerselskap:

3.3 Ny bruker: Førstegangsregistrering
Som hovedregel vil en ny gjestebruker bli opprettet hos Bane NOR på én av to måter:
•

Alternativ 1: Ny bruker legges til av partner superbruker.

Bildet viser aktørene innen EPA og at superbruker hos partner kan legge til en sluttbruker:

•

Alternativ 2: Ny bruker registrerer seg selv ved EPA selvregistrering.

Bildet viser aktørene innen EPA og hvem som er involvert i EPA selvregistrering:

Felles for alternativ 1 og alternativ 2 er at brukeropprettelsen må fullføres ved å konfigurere
gjestekontoen i Azure AD. Dette er beskrevet i kapitlet Del 2: Gjestebruker-oppsett i Azure.
NB: Enkelte firmaer (som Vy og Flytoget) har SAML-basert auto-federering med Bane NOR for
applikasjoner som for eksempel FIDO. Det vil si at brukerne opprettes automatisk «Just-In-Time» når
de aksesserer FIDO første gang. Dersom disse brukerne tidligere har aksessert FIDO og med det
allerede er «Just-In-Time»-opprettet hos Bane NOR, trenger de ikke å bli invitert eller selvregistrere
seg i EPA. Disse brukerne kan administrere sine tilganger som beskrevet i kapittel Eksisterende
brukere: Administrering av tilganger.

3.3.1 Brukeropprettelse - Alternativ 1: Ny bruker legges til partner superbruker
Dersom du blir lagt til av en partner superbruker vil du få en invitasjon på e-post om dette og
informasjon om hva du skal gjøre videre.

3.3.2 Brukeropprettelse - Alternativ 2: Ny bruker registrerer seg selv ved EPA
selvregistrering
Videre instrukser i dette kapitlet beskriver EPA selvregistrering, steg for steg:
•

Del 1 (trinn 1-7) beskriver selvregistrering i EPA selvregistreringsportal.

•

Del 2 (trinn 1-9) beskriver førstegangsoppsett av Azure AD gjestekonto hos Bane NOR.

3.3.2.1 Del 1: Selvregistrering og tilgangsforespørsel hos Bane NOR.
Navigér til Bane NOR sin brukerportal: https://iamexternalportal.banenor.no/ og klikk på «Ny
bruker?»-lenken for å komme til selvregistrerings-siden.

3.3.2.1.1 Trinn 1 – Bane NOR selvregistrering: Info
Første trinn er generell info om selvregistreringen. Klikk Neste for å komme videre:

3.3.2.1.2 Trinn 2 – Bane NOR selvregistrering: Betingelser
I dette trinnet må du lese gjennom og godta brukerbetingelsene. Dette inkluderer dokumentet
«Instruks for ekstern bruk» som det er linket til fra denne siden. Når betingelsene er godtatt ved å
krysse av for «Jeg godtar betingelsene», klikker du Neste for å komme videre:

3.3.2.1.3 Trinn 3 – Bane NOR selvregistrering: Kontaktinformasjon
I dette trinnet angis følgende:
•
•
•
•

Fornavn
Etternavn
Mobilnummer
E-post – Her angir du ditt epostadressen du bruker som din jobbepostadresse

Når du klikker Neste vil du få engangskoder på SMS og e-post som vil valideres i trinn 4.

3.3.2.1.4 Trinn 4 – Bane NOR selvregistrering: Validering
I dette trinnet vil mobilnummer og epost-adresse valideres ved at du taster inn tilsendte koder.
•
•

Epost-adresse valideres for å sikre at kontoen blir opprettet med korrekt adresse og at ikke
noen annen bruker din epost-adresse.
Mobilnummer valideres for å sikre at riktig kontaktinfo registreres.

Klikk Neste for å fortsette:

3.3.2.1.5 Trinn 5 – Bane NOR selvregistrering: Selskap
I dette trinnet velger du selskapstilhørighet. Kun selskaper som er registrert med din angitte
epostadresses domene vil være tilgjengelig for valg. Dersom ditt selskap ikke finnes i listen, ta
kontakt med din kontaktperson hos Bane NOR for å få registrert selskap.

3.3.2.1.6 Trinn 6 – Bane NOR selvregistrering: Tilgangsforespørsel
I dette trinnet kan du velge hva du trenger tilgang til.
Tilgangene er gruppert i to:
DV Vedlikehold
Valgene gruppert under DV Vedlikehold gjelder for Bane NOR sine drift- og vedlikeholds-leverandører
(slik som Spordrift), og det vil kun være disse som vil se DV Vedlikehold-kategorien.
Under DV Vedlikehold er det listet opp kombinasjoner av fag og rolle. Velger man ett eller flere
elementer fra denne listen vil tilganger relatert til de valgte kombinasjoner forespørres og sendes til
godkjenning.
Et valg av kombinasjonen fag og rolle vil kunne gi tilgang til én eller flere applikasjoner.
Tilgang til spesifikk applikasjon
Under Tilgang til spesifikk applikasjon er en del applikasjonsspesifikke tilganger listet opp.
Er man en drift- og vedlikeholds-leverandør skal man normalt ikke trenge tilgang til noen av disse
applikasjonene.
For å fullføre dette trinnet, angi en kort begrunnelse for hvorfor du trenger tilgang og hvor lenge du
trenger tilgang. Klikk deretter Neste.

NB: Du kan gjerne fullføre selvregistreringen uten å forespørre noen tilganger. I så fall er det kun
opprettelse av gjestekonto som blir forespurt, pluss at du som drift- og vedlikeholdsleverandør får

noen Basis-tilganger. Du kan på et senere tidspunkt forespørre tilgangene du trenger. Dette er
beskrevet i kapitlet Eksisterende bruker: Administrering av tilganger.

3.3.2.1.7 Trinn 7 – Bane NOR selvregistrering: Bekreftelse
Les gjennom oppsummering av selvregistrering og tilgangsforespørsel, klikk deretter Fullfør.
Forespørsel om gjestebrukeropprettelse vil nå bli sendt til partner superbruker for ditt selskap for
godkjenning. Når gjestebrukeropprettelse er godkjent vil tilgangsforespørsler sendes til godkjenning
til partner tilgangsansvarlig for ditt selskap, og eventuelt videre tilgangskontroller i Bane NOR for
tilganger som krever spesiell godkjenning.
Når forespørsel er ferdig behandlet vil du motta en epost.

3.3.3 Del 2: Gjestebruker-oppsett i Azure
Når første del av gjestekonto-registrering er gjennomført, enten via selvregistrering eller at du er blitt
lagt til av en administrator, må gjestekontoen din gjøres klar. Dette er beskrevet i de neste stegene.

NB: Dette kapitlet inneholder beskrivelse av fremgangsmåte for førstegangskonfigurering av
gjestebrukerkonto (inkludert MFA-oppsett) i Bane NOR Azure AD. I ditt eget firma kan det også være
du må konfigurere din Azure AD-konto ved første gangs bruk (for eksempel dersom du er nyansatt).
Dette er ikke beskrevet i denne guiden, men typiske trinn der kan være at man må sikre sin konto
med MFA ved Microsoft Authenticator og/eller telefonnummer ved SMS-kode.

3.3.3.1 Trinn 1 - Gjestebruker-oppsett: Førstegangs pålogging
Første gang du logger deg på med din gjestebrukerkonto vil du bli bedt om å gjennomføre noen steg
for å fullføre oppsettet av din gjestebrukerkonto hos Bane NOR.

3.3.3.2 Trinn 2 - Gjestebruker-oppsett: Pålogging
Dette trinnet vil bestå av ett av de tre alternativene under, avhengig av din konto-type og din
organisasjons tekniske infrastruktur.
3.3.3.2.1 Alternativ 1: Organisasjonskonto
Dersom du kommer fra en organisasjon som har Microsoft Azure har du en identitet i Azure AD. Du
vil da bli videresendt til organisasjonens egen påloggingsside i Azure. Her bruker du passordet du har
hos din organisasjon.
Eksempel:

3.3.3.2.2 Alternativ 2: Selvstendig konto som også er en Microsoft-konto
Dersom du har en selvstendig konto (f.eks. en privat konto) og den kontoen også er en Microsoftkonto (men ikke en organisasjonskonto), vil du bli videresendt til Microsoft sin påloggingsside, og du
logger på med passordet til din Microsoft-konto.
Eksempel:

Her kan det være du blir bedt om å bekrefte din identitet. Dersom dette er tilfelle, følg instruksen.
Eksempel:

3.3.3.2.3 Alternativ 3: Selvstendig konto som ikke er en Microsoft-konto
Dersom dette verken er en Azure AD-konto eller en selvstendig Microsoft-konto, vil det sendes en
engangskode på e-post. Klikk på Send kode for å få tilsendt en engangskode.

Eksempel:

Du vil da få en epost med engangskode.
Eksempel:

Kopier og lim inn engangskoden, klikk deretter Logg på.
Eksempel:

3.3.3.3 Trinn 3 - Gjestebruker-oppsett: Godkjenning av tillatelser
Du blir nå bedt om å godkjenne at Bane NOR kan bruke dine opplysninger. Les gjennom, og klikk
Godta for å gå videre.
Eksempel:

Etter å ha klikket Godta, tar det noen sekunder mens Bane NOR-tilgang gis:

3.3.3.4 Trinn 4 - Gjestebruker-oppsett: Tofaktor-oppsett
For å beskytte din tilgang hos Bane NOR må tofaktor-autentisering (også kalt multifaktorautentisering) settes opp. Dette kan gjøres på to måter:

•

Alternativ 1: Microsoft Authenticator
Microsoft Authenticator er en app (utviklet av Microsoft) du kan installere på din
mobiltelefon for tofaktor-autentisering.

•

Alternativ 2: SMS
Alternativt kan tofaktor-autentisering settes opp ved at man mottar SMS-koder ved
pålogging.

Alternativ 1: Microsoft Authenticator er det sikreste og anbefalte alternativet og vil være det som
beskrives videre i denne veiledningen.

Klikk Neste for å gå videre:

3.3.3.5 Trinn 5 - Gjestebruker-oppsett: Microsoft Authenticator-installasjon
Følg instruksene på skjermen. Microsoft Authenticator må installeres på telefonen. Klikk Neste når
den er installert eller om du allerede har den installert:

3.3.3.6 Trinn 6 –Gjestebruker-oppsett: Aktiver sikkerhetskopiering
Det første man bør gjøre etter at man har installert Microsoft Authenticator er å aktivere
sikkerhetskopi. Dersom du på et senere tidspunkt skal sette opp Microsoft Authenticator på en ny
enhet kan du dermed gjenopprette fra sikkerhetskopien.

Aktivering av sikkerhetskopi gjøres ved å klikke på menyen øverst til høyre i Microsoft Authenticator,
velge «Aktiver sikkerhetskopi», velge en konto for sikkerhetskopi og følge instruksene:

3.3.3.7 Trinn 7 - Gjestebruker-oppsett: Ny Microsoft Authenticator-konto
Når Microsoft Authenticator er installert på telefonen velger du å tillatte varslinger fra appen.
I Microsoft Authenticator, velg «Legg til konto».
Eksempel:

Velg «Jobb- eller skolekonto»:

Klikk Neste i nettleseren:

3.3.3.8 Trinn 8 - Gjestebruker-oppsett: Scann QR-kode
For å koble Microsoft Authenticator til kontoen, velg først «Skann en QR-kode» i appen:

Scann koden på skjermen med Microsoft Authenticator-appen, velg deretter Neste:

Dersom du ikke har mulighet til å skanne bildet, klikk på «Kan du ikke skanne bildet?»-lenken (under
QR-koden) for alternativ fremgangsmåte.

3.3.3.9 Trinn 9 - Gjestebruker-oppsett: Godkjenn varsling
Når QR-koden er skannet og kontoen lagt til sendes en varsling til appen for verifikasjon.

Veg Godkjenn i appen:

Varslingen godkjent, klikk Neste:

Klikk Fullfør:

3.3.3.10 Trinn 10 - Gjestebruker-oppsett: Godta vilkår og fullfør oppsett
Etter å ha fullført tofaktor-oppsett må du godta Bane NOR sine vilkår for bruk. Les gjennom alt først,
klikk deretter Godta:

Når du har godtatt, er gjestebruker-oppsettet fullført.

Fra Bane NOR sin «My Applications»-side i Azure vil du ha tilgang til alle de Microsoft Azure-baserte
Bane NOR-applikasjoner du kan logge deg på med ved hjelp av din gjestekonto. Det kan være lurt å
bokmerke denne siden slik at du har den lett tilgjengelig: https://myapplications.microsoft.com/
PS: Øverst til høyre på My Applications-siden kan du bytte organisasjonstilhørighet ved å klikke på
«Bytt organisasjon».

3.4 Eksisterende bruker: Administrering av tilganger
Administrering av dine tilganger hos Bane NOR gjøres i Identity Portal. I Identity Portal kan du blant
annet:
•
•
•

Se hvilke tilganger du eller en kollega har.
Forespørre nye tilganger for deg selv eller en kollega.
Se status på forespurte tilganger.

For å kunne logge inn i Identity Portal må ett av følgende være oppfylt:
•
•
•

Du har fullført brukeropprettelse og førstegangsoppsett av Azure AD gjestekonto som
beskrevet i Ny bruker: Førstegangsregistrering.
Du kommer fra et firma (som Vy eller Flytoget) som har auto-federert pålogging (og
automatisk brukeropprettelse) til FIDO, og med det allerede er registrert hos Bane NOR.
Du kommer fra et firma (som Vy) hvor du er en eksisterende bruker av systemer som Best K,
Best L m.fl. og har tidligere fått Bane NOR brukernavn og passord som du har brukt for å
logge deg på disse systemene med.

3.4.1 Trinn 1: Logg inn i Identity Portal
Naviger til Bane NOR sin Identity Portal: https://iamexternalportal.banenor.no/
Fra login-siden, klikk på Partner login for å logge inn med din gjestebrukerkonto. Dette vil være
påloggingsmetode for drift- og vedlikeholds-leverandører som har opprettet EPA gjestekonto.
Dersom du tidligere har logget inn på for eksempel Best K med Bane NOR-brukernavn og -passord,
logger du på med det under Tradisjonell pålogging.

Tips: For beskrivelse av de ulike påloggings-metodene, se Eksisterende bruker: Pålogging og bruk av
fagapplikasjoner.

3.4.2 Trinn 2: Se eksisterende tilganger
Når du har logget inn, velg meny-elementet Tilganger:

Velg deretter ett av følgende:
•

Forespørsel om egen tilgang: Her vil du kunne se og forespørre tilganger for deg selv.

•

Forespørsel for andre: Her vil du kunne se og forespørre tilganger for dine kollegaer. Du vil få
opp en liste over ansatte i ditt selskap som har en aktiv Bane NOR gjestebrukerkonto. Velg en
ansatt for å gå videre.
Tips: Dersom du ikke er sikker på nøyaktig hvilken tilgang du trenger, men vet at du skal ha
samme tilgang som en av dine kollegaer, er Forespørsel for andre en fin måte å se hvilke
tilganger du trenger.

Under fanen Gjeldende vises tilgangene man til enhver tid har:

NB: Når man oppretter en gjestebrukerkonto vil man få tildelt noen basis-roller som ikke vil vises her.

3.4.3 Trinn 3: Forespørre nye tilganger
Bildet viser aktørene innen EPA og hvem som er involvert i forespørsel og godkjenning av tilganger:

Under fanen «Tilgang» vises tilganger som kan forespørres:

Direktetilganger til applikasjoner (for eksempel Best-K, TRASE) er gruppert under «Applikasjoner»:

Tilganger for drifts- og vedlikeholdsleverandører er gruppert under «DV Vedlikehold». Det vil si at
dersom du er ansatt i et selskap med drift- og vedlikeholdsavtale med Bane NOR, er det under «DV
Vedlikehold» du skal forespørre tilganger.
Under «DV Vedlikehold» er tilganger gruppert pr. fagområde. Ved valg av et fagområde (for
eksempel Signal) vil man i listen til høyre se roller man kan velge for dette fagområdet (se eksempel i
bilde over).
Valgene er basert på en kombinasjon av:
•
•
•

Arbeidsoppgave (f.eks. Utfører eller Planlegger)
Klassifiseringsnivå (f.eks. Vanlig eller Rød)
Område(r) selskapet man jobber i har kontrakt på (f.eks. Oslo eller Vestlandet)

Velg kombinasjonen(e) som matcher arbeidsoppgavene som skal utføres.
Detaljer om hvilke konkrete systemtilganger hvert enkelt valg gir ser du ved å holde musepekeren
over

-ikonet.

For å legge til forespørsel om én eller flere roller, klikk på
og skriv en begrunnelse:

-symbolet for det du ønsker å legge til

3.4.4 Trinn 4: Sende tilgangsforespørsel til godkjenning
Når du har valgt det du ønsker å legge til må tilgangsforespørselen sendes til godkjenning.
Roller du har lagt til ligger i Handlekurven:

Se over at det er riktig, klikk deretter på Utsjekking.
Et sammendrag av godkjenningen vises. Klikk på Send:

Du får en bekreftelse på at forespørsel er sendt:

Forespørselen er nå sendt til godkjenning hos den eller de som er tilgangsansvarlige for rollene som
er forespurt.

3.4.5 Trinn 5: Sjekke status på godkjenning
Ved å velge Mine forespørsler fra hovedmenyen vil man kunne se status på forespørsler sendt til
godkjenning:

Klikk på den aktuelle forespørselen, og du vil se status i tidslinjen til høyre:

3.5 Eksisterende bruker: Pålogging og bruk av fagapplikasjoner
3.5.1 Vedlikeholdsportalen
Vedlikeholdsportalen er en inngangsportal til fagsystemene du som drift og vedlikeholds-leverandør
har fått tilgang til via EPA-løsningen. Alle som har fått tilgang til én eller flere applikasjoner via EPA
har også fått tilgang til Vedlikeholdsportalen.
Vedlikeholdsportalen finner du her:
https://banenor.sharepoint.com/sites/IS_Vedlikeholdsportalen
Logg inn på Vedlikeholdsportalen med epostadressen du registrerte deg med i EPA. Systemene som
er tilgjengelige via Vedlikeholdsportalen ligger som lenker under «Lenker til fagsystemer»:

Etter at du har logget deg inn i Vedlikeholdsportalen trenger du ikke å logge deg inn på nytt når du
aksesserer systemer herfra.

3.5.2 Påloggingsside
Dersom du ikke allerede er logget inn i Bane NOR sine systemer er dette påloggingssiden du vil få opp
når du aksesserer Vedlikeholdsportalen, Identity Portal eller ett av systemene du har tilgang til via
EPA:

Videre er de ulike valgene du har på denne siden forklart.

3.5.2.1.1

Partner-login

For deg som har fått tilgang til fagsystemer via EPA er det Partner login du skal bruke for å logge deg
på. Her vil du bli videresendt til Microsoft sin Azure AD-påloggingsside. Du logger deg på med
epostadressen du registrerte deg i EPA med.

3.5.2.1.2

Tradisjonell pålogging

Valget Tradisjonell pålogging er for deg som fra før har et Bane NOR brukernavn og passord som du
har brukt for pålogging til systemer som Best K og Best L. NB: Snart vil du også kunne logge deg på
disse systemene med Parter login.
Dersom det er første gang du logger inn med Tradisjonell pålogging vil du bli bedt om å angi et nytt
passord.

3.5.2.1.3

Ny bruker

Dette er en lenke til EPA selvregistreringsside som beskrevet i dette kapitlet.
3.5.2.1.4

Søk om tilgang

Dette er en lenke til Identity Portal, hvor du som allerede registrert EPA-bruker kan administrere dine
tilganger, som beskrevet i dette kapitlet.

3.5.2.1.5

Glemt passord

Dette er lenke til en side hvor du kan resette ditt Bane NOR-passord. Dette er for deg som logger på
med tradisjonell pålogging, som beskrevet her.
Her kan du ikke resette ditt passord du bruker for EPA-pålogging. Dette er fordi du for EPA logger deg
på hos din egen organisasjon (eventuelt din egen personlige konto) i Azure AD.
3.5.2.1.6

Lås opp konto

Dersom din konto er låst på grunn av inaktivitet, som beskrevet i kapittel 3.8.4, kan du be om å få låst
opp kontoen ved å klikke på denne lenken.

3.6 Eksisterende bruker: Varighet, forlengelse, inaktivitet, reaktivering og sletting
3.6.1 Varighet
Ved brukeropprettelse angis hvor lenge tilgangene skal vare. Alternativene er én måned, tre
måneder og ett år. For selvregistreringen er dette beskrevet i Ny bruker: Førstegangsregistrering.

Du vil få epostpåminnelser før varigheten på dine tilganger utløper slik at du skal kunne få mulighet
til å forlenge tilgangene dersom det er behov for det.

3.6.2 Forlengelse
Forlengelse kan enten gjøres ved at man forespør dette ved selvbetjening, eller at partner
superbruker endrer sluttdato.

3.6.2.1 Forlengelse ved selvbetjening
I Identity Portal, velg Selvbetjening.

Velg Forlengelse av ekstern partnertilgang.

Sett ny ønsket sluttdato:

Forespørselen om endret sluttdato vil bli sendt til godkjenning til partner superbruker.

3.6.2.2 Forlengelse ved partner superbruker
Ditt selskaps partner superbruker kan også forlenge dine tilganger direkte.

3.6.3 Blokkering av konto ved inaktivitet
Dersom din konto har vært inaktiv hos Bane NOR i mer enn 90 dager i strekk blir kontoen blokkert.

3.6.4 Reaktivering av konto som er blokkert
Hvis din er blitt blokkert kan du klikke på «Låse opp konto?»-lenken fra brukerportalen:
https://iamexternalportal.banenor.no/

Skriv inn din epost-adresse:

Du vil få et engangspassord på epost som du må angi for å fullføre forespørsel om reaktivering av
gjestebrukerkonto.

3.6.5 Reaktivering av konto som utløpt og ikke blitt fornyet
Dersom din konto er utløpt og ikke blitt fornyet, kan du også ta kontakt med din partner superbruker,
som kan hjelpe deg med å reaktivere din konto.
NB: Dersom din konto er blokkert pga. inaktivitet må du selv forespørre å få låst opp kontoen (som
beskrevet i forrige del-kapittel).

3.6.6 Sletting av konto
Dersom dine tilganger er utløpt uten at de verken er forlenget eller at kontoen din er reaktivert, vil
kontoen automatisk slettes etter 30 dager.
Dersom du trenger tilgang etter at konto er slettet må du registreres på nytt.

4 Ordliste
Ordliste med forklaring av en del begreper og terminologi som du kan finne igjen i dette dokumentet:
Begrep

Forklaring

Gjestebruker

Med EPA-løsningen blir du opprettet som gjestebruker hos Bane NOR når du
enten selvregistrere deg eller blir lagt til av en administrator. Som gjestebruker
bruker du din egen epostadresse som ident når du logger på Bane NOR sine
fagapplikasjoner.
Tilgangsansvarlig er en EPA admin-rolle i et partnerselskap. Ofte vil man ha én
tilgangsansvarlig per fagområde, som vil være ansvarlig for godkjenning og
tildeling av tilganger innenfor sitt fagområde.
Superbruker er en EPA admin-rolle i et partnerselskap. En superbruker er
ansvarlig for å godkjenne brukeropprettelse og administrere brukere i eget
selskap.
En partner sluttbruker er en ansatt i et partnerselskap som opprettes hos Bane
NOR som gjestebruker for å få tilgang til fagsystemer for å kunne utføre sin jobb.
En tilgangsrolle er en rolle som gir tilgang til ett eller flere systemer hos Bane
NOR.
Et fag kan for eksempel være Signal eller Tele. Når man skal forespørre tilganger
i EPA vil valg av fag være avgjørende for hvilke tilganger man forespør.
En funksjon kan for eksempel være Utfører eller Planlegger. Når man skal
forespørre tilganger i EPA vil valg av funksjon være avgjørende for hvilke
tilganger man forespør.
MFA (Multi Factor Authentication) er en sikkerhetsmekanisme som krever flere
uavhengige autentiseringsmetoder. For eksempel brukernavn og passord pluss

Tilgangsansvarlig

Superbruker

Partner sluttbruker
Tilgangsrolle
Fag
Funksjon

MFA

angivelse av engangskode (mottatt på SMS eller epost) eller bekreftelse i en
autentiserings-app.
Identity Portal (IDP)

Hovedleverandør
Underleverandør
Basis-roller

SSO (Single Sign-On)
Autentisering
Autorisering

I Bane NOR sin Identity Portal (eller tilgangsportalen som den også kalles) kan
man som partnerbruker se og administrere sine tilganger. Superbrukere og
tilgangsansvarlige behandler også forespørsler om brukeropprettelser og
tilganger fra Identity Portal.
En hovedleverandør er et partnerselskap som har en avtale med Bane NOR om å
levere Drift- og Vedlikeholdstjenester for én eller flere kontraktsområder.
En underleverandør er et partnerselskap som jobber for en hovedleverandør og
som "arver" tilganger til kontraktsområder fra hovedleverandøren.
Når en gjestebrukerkonto blir opprettet tildeles noen basis-roller som ikke vil
vises i Identity Portal. Basis-rollene er roller som gir deg tilgang til for eksempel
Vedlikeholdsportalen.
Single Sign-On lar en bruker kunne benytte seg av flere systemer i samme sesjon
uten å trenge å logge seg på hvert system hver gang.
Autentisering bekrefter en brukers identitet.
Autorisering gir autentiserte brukere tilgang til ressurser (systemer, data,
funksjoner) basert på f.eks. roller og gruppemedlemskap.

5 Ofte stilte spørsmål
Spørsmål:
Hvorfor ser jeg ingen applikasjoner i min My Applications-side i Azure?
Svar:
Fra My Applications-siden i Azure vil du ha tilgang til alle de Microsoft Azure-baserte Bane NORapplikasjoner du kan logge deg på med ved hjelp av din gjestekonto. Dersom du ikke ser noe her enda, er
det enten fordi dine tilganger ikke er godkjent eller at applikasjonene ikke er Microsoft Azure-baserte.
Husk at du må være logget inn i Bane NOR sin Azure-tenant. Har du konto i flere tenants, bytter du
mellom tenants oppe på høyre side på siden, under «Bytt organisasjon».
Fra Vedlikeholdsportalen har du tilgang til alle systemer som er tilgjengelige for drifts- og
vedlikeholdsleverandører.
Spørsmål:
Jeg kommer ikke inn, hva må jeg sjekke?
Svar:
•
•
•
•

Er du registrert og godkjent? Se Ny bruker: Førstegangsregistrering.
Er bruker din blokkert etter lang inaktivitet? Se Eksisterende bruker: Varighet, forlengelse,
inaktivitet, reaktivering og sletting.
Er tilgangen din utløpt etter sluttdato? Se Eksisterende bruker: Varighet, forlengelse, inaktivitet,
reaktivering og sletting.
Har du tilgangsrolle? Se Eksisterende bruker: Administrering av tilganger.

Spørsmål:
Jeg vet ikke hva jeg trenger tilgang til?

Svar:
For drift- og vedlikeholdsleverandører bestemmes hva du skal ha tilgang til basert på ditt fag og din rolle.
Les mer om dette i Eksisterende bruker: Administrering av tilganger.
Spørsmål:
Jeg har ikke tilgang lenger, hva gjør jeg?
Svar:
Se Eksisterende bruker: Varighet, forlengelse, inaktivitet, reaktivering og sletting for beskrivelse av
varighet, forlengelse, inaktivitet, reaktivering og sletting i forbindelse med gjestebrukerkonto.
Spørsmål:
Jeg har glemt mitt passord, hva gjør jeg?
Svar:
I EPA-løsningen logger man seg på sin med sin egen organisasjons epostadresse og passord. Les mer i
Eksisterende bruker: Pålogging og bruk av fagapplikasjoner.
Spørsmål:
Jeg ser ikke tilgangene jeg har bedt om, hva gjør jeg?
Svar:
Det kan være at tilgangene enda ikke er godkjent. Du kan selv sjekke status på dine forespurte tilganger.
Dette er beskrevet i Eksisterende bruker: Administrering av tilganger
Spørsmål:
Hvem skal jeg kontakte ved problemer?
Svar:
Først, kontakt EPA superbruker eller tilgangsansvarlig i ditt selskap. Deretter, kontakt eventuelt IThjelp/brukerstøtte i ditt eget selskap som kan ta kontakten videre med Bane NOR SPOC.
Spørsmål:
Jeg har fått ny telefon. Hvordan får jeg overført MFA-oppsettet?
Svar:
Sikkerhetskopiering må være aktivert i Microsoft Authenticator på den gamle telefonen. Dette er
beskrevet i Gjestebruker-oppsett: Aktiver sikkerhetskopiering.
Etter at du har installert Microsoft Authenticator på den nye telefonen velger du «Start gjenoppretting»
første gang du bruker appen. Velg konto du brukte for sikkerhetskopiering og følg instruksene.
Spørsmål:
Min telefon er mistet eller ødelagt, og jeg har ikke backup av MFA-oppsett (som beskrevet i spørsmål
over) og får dermed ikke logget inn hos Bane NOR med min gjestbrukerkonto. Hva gjør jeg?
Svar:
Dersom du ikke har backup av ditt MFA-oppsett i Microsoft Authenticator må du kontakte brukerstøtte i
ditt selskap for å få videre hjelp.
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