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Sørensen
Emne: Kommentarer til version 0.6 af de to tekniske CSS dokumenter

Hej Morten, Nikolas og Martin,

Først godt nytår til alle!

Nedenfor vores kommentarer til de version 0.6 af de tekniske CSS dokumenter.

1) Formalia:
a. De modtagne dokumenter er noteret som version 0.5 samt datoen 4/4-2013. Vi går ud fra, at dette

er en fejl og vores besvarelse er baseret på, at det er den korrekte version 0.6 vi reelt har modtaget.

b. Af begge dokumenters indledningen fremgår følgende formålsparagraf:

” The purpose of the NemID service provider package for Central Signature servers (NemID CSS) is to
provide java script based integration between service providers (SP) and employees at
organisations, who have their NemID for business store on a central signature server hosted on their
enterprise LAN.”

I selve udbudsbeskrivelse fremgår denne tekst:

“Målet er at udvikle en pakke bestående af dokumentation, API- og protokolspecifikationer,
referenceimplementering mm., som gør det muligt for tjenesteudbydere (TU’er) at bygge og
implementere mobile tjenester med NemID medarbejdersignatur med central signatur server, uden
at vide hvilken leverandør af central signaturserver, en bestemt virksomhed benytter”

Det bemærkes at den oprindelige formålstekst er ændret til en JavaScript integration uden andre
API muligheder. Liga opfordre projektet til at fastholde den oprindelige formålstekst og inkludere
andre autentifikationsmetoder end kun en JavaScript iFrame. Disse kunne være, men ikke
udelukkende, OIOSAML & SAML2, OAUTH mv.

2) Tekniske bemærkninger til nuværende dokumenter
a. Der savnes en mere klar opdeling af hvilke opgaver/ansvar som skal fordeles mellem CSS

leverandøren og TU leverandøren. Vi opfordre til at dokumentationen mv. adskille klart mellem
disse to roller således det fremadrettet bliver klart for de involverede parter hvem som skal gøre
hvad og som efterfølgende skal varetage support og vedligeholdelse af delkomponenterne.

b. Det forventes at slutbrugeren skal konfigurere en særlige intern skygge DNS service for at anvende
TU pakken i sine nuværende form. Det er Ligas mangeårige erfaring med DNS i enterprise netværk,
at det kan medfører mange unødvendige support sager og frustration blandt slutbrugere når DNS
service ikke fungere som forventet. Særligt skygge DNS er særligt vanskeligt for ikke kyndige
netværksfolk. Liga opfordre kraftigt projektet til at genoverveje DNS metoden med en metode som
er enkelte at anvende for alle parter.
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c. Det forventes tilsvarende, at slutkunderne selv håndtere yderligere både rod- og klient SSL
certifikater. På same måde som I punkt.2.b er dette ofte en faldgruppe til snesevis af
fejlkonfigurationer og dermed frustration. Det opfordres at finde en sikkerhedsmodel der i så lille
omfang som mulig undgår individuelle SSL certifikater eller alternativt let kan anvende alm. globale
standard SSL certifikater.

d. Det stilles som en forudsætning at brugere fra sin mobilenhed anvender en VPN forbindelse til at
tilgå login siden så snart brugeren ikke er på sit eget netværk. Klient VPN teknologi en metode som
mange større organisationer søger at udgå eller afvikle. Det er, desværre, typiske unødigt
kompliceret for den endelige slutbruger at konfigurere og anvende VPN og særligt fra mobile
enheder. Liga vil gerne opfordre til at der som minimum anvises andre metoder til at opnår en
tilsvarende sikkerhed.

e. Selve dialogboksen iFrame/UX. Det forventes at de enkelte formularlabels samt teksterne til ”Brug
default certilfikat” & ”Glem adgangskode” gøres konfigurerbare og for de ekstra teksters
vedkommende gøres valgfrie

f. I “CSS Implementation guide” fremgår det at ” The CSS supplier should audit log the performed
signatures”. Dette er forstået således at CSS serveren skal føre logning over anvendelse af de
enkelte brugeres daglige anvendelse af deres NemID medarbejdersignatur. Dette er er efter Ligas
opfattelse i konflikt med almindelige personale retslige regler samt også i modstrid med almindelige
drifts anbefalinger og gængs praksis i enterprise netværk. En logning af brugeradfærd i netværk kan
være en nyttig og i mange sager et afgjort nødvendigt element i compliance styring for den enkelte
organisation. Men logning og dets omfang skal styres via centrale værktøjer og ikke via
punktløsninger som en CSS server. Et andet aspekt omkring logning på CSS serveren er at netop den
offenlige login service er en single sign-on service, hvorfor at når brugeren først er valideret mod en
service vil brugere efterfølgende automatisk også valideres mod andre services. Dette in mente
betyder at CSS serveren slet ikke ”ser” yderligere logins hvorfor logning nemt bliver mangelfuld.

Udover ovenstående har vi ikke yderligere bemærkninger.

Jeg vil naturligvis gerne uddybe de enkelte punkterne hvis det ønskes.

/Bjarke
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