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I detta dokument ges anvisningar om registrering i DCS2-tjänsten och användning av tjänsten. Finlands 

Banks datainsamling rapporteras via DCS2-tjänsten (Data Collection Service 2) på dcs.bof.fi. Samma 

tjänst användas även för Finansinspektionens MFiR-datainsamlingen (AKVA). Dessa anvisningar till-

lämpas på alla datainsamlingar som finns i tjänsten. 

 

1 VAL AV RAPPORTERINGSSÄTT OCH RAPPORTERING 

1.1 Val av rapporteringssätt 

Finlands Bank informerar rapportörerna om rapporteringsskyldigheten per brev. Efter det ska rappor-

tören registrera sig i DCS2-tjänsten på dcs.bof.fi i enlighet med dessa registreringsanvisningar antingen 

via Suomi.fi-tjänsten eller genom OTP-inloggning. 

 

Rapportören kan välja mellan följande rapporteringssätt: 

 

1. Webblankett: De uppgifter som ska rapporteras lämnas in på en webblankett. Detta sätt läm-

par sig för rapporteringsskyldiga med få uppgifter att rapportera.  

 

2. Web upload: En rapportfil i CSV- eller XML-format laddas upp i DCS-tjänsten. Alternativet läm-

par sig för rapporteringsskyldiga som bildar rapportfilen utifrån sina egna system, men filen 

innehåller högst några tusen rader. 

 

3. Skyddad dataöverföringsförbindelse (SFTP): Rapportörens IT-system skapar filen, och filen 

överförs till en folder som definierats för rapportören, varifrån den förmedlas vidare till Finlands 

Bank via Posti Messaging. Detta sätt lämpar sig för rapporteringsskyldiga som har omfattande 

rapporter eller som önskar automatisera inrapporteringen. Anvisningar och användarnamn 

och koder finns i DCS2-tjänsten (se 3.6 ”SFTP-nycklar”).  

Rapporteringssätten utesluter inte varandra, utan rapportören kan flexibelt använda det alternativ som 

passar bäst. 

 

1.2 Rapportering 

Rapporteringen (webblankett, web upload) sker genom att man loggar in på tjänsten till produktions-

miljön på dcs.bof.fi. 

 

Rapporteringen kan testas i en testmiljö (test.dcs.bof.fi) med rapportmaterial som rubriceras som test-

data (”T”). Testmiljön kräver separat registrering. OBS! En rapport som lämnats in i testmiljön uppfyller 

inte rapporteringsskyldigheten. Eventuella ändringsversioner av datainsamlingen kan testas i testmiljön 

i god tid innan ändringen träder i kraft och rapportörerna informeras om dem via e-post. 

 

Vid felsituationer i anslutning till användningen av tjänsten ombeds rapportörerna kontakta Posti Mes-

saging, telefon +358 (0)9 5846 6200/messaging.fi@posti.com. 

  

https://dcs.bof.fi/ec/bof-dcs2?lang=sv
https://dcs.bof.fi/ec/bof-dcs2?lang=sv
https://dcs.bof.fi/ec/bof-dcs2?lang=sv
https://test.dcs.bof.fi/ec/bof-dcs2?lang=sv
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2 REGISTRERING I TJÄNSTEN 

2.1 Inloggning med Suomi.fi-identifiering 

För Suomi.fi-identifiering krävs finsk personbeteckning och för företag finskt FO-nummer. Kontrollera 

namnteckningssättet för företaget i handelsregistret. Om för företaget antecknats firmateckningsrätten 

”två tillsammans”, kan en enskild person inte få firmateckningsrätt i Suomi.fi-tjänsten och sålunda inte 

skapa fullmakter. I detta fall kan emellertid en person som fått fullmaktsrätt av verkställande direktören 

skapa fullmakter. Verkställande direktören kan ge en person den användarroll som förutsätts för Fin-

lands Banks rapporteringstjänst och personens uppgift är i fortsättningen att ge andra personer fullmakt 

att uträtta ärenden i anslutning till den elektroniska rapporteringen. I denna roll är det endast möjligt att 

vidta åtgärder enligt den valda användarrollen. 

 

Fullmakt, när firmateckningsrätten är ”två tillsammans”: 

1) Verkställande direktören loggar in på Suomi.fi-tjänsten och byter användarroll till ”Uträtta ären-

den för företag” 

2) Verkställande direktören ger en person fullmakt att handla i rollen som fullmaktsgivare (”Full-

maktsrätt”) 

3) Den person som sköter rapporteringen ansöker via Suomi.fi om tillstånd att sköta önskad rap-

portering på företagets vägnar. 

ELLER 

Den person som fått rollen som fullmaktsgivare beviljar den person som ansvarar för rapporte-

ringen fullmakt att uträtta ärenden i Suomi.fi.  

4) Den person som sköter rapporteringen loggar in på DCS2 och identifierar sig elektroniskt i tjäns-

ten.  

 

Fullmakt, när verkställande direktören har rätt att ensam företräda företaget: 

1) Den person som sköter rapporteringen ansöker via Suomi.fi om tillstånd att sköta önskad rap-

portering på företagets vägnar. 

2) Verkställande direktören loggar in på Suomi.fi-tjänsten och byter användarroll till ”Uträtta ären-

den för företag” 

3) Verkställande direktören befullmäktigar den person som ansvarar för rapporteringen att uträtta 

valda ärenden. 

4) Den person som sköter rapporteringen loggar in på DCS2 och identifierar sig elektroniskt i tjäns-

ten. 

5) Alternativt kan man i fullmakten bevilja ”Fullmaktsrätt” såsom i fallet när firmateckningsrätten är 

”två tillsammans”.  

 

Vid användning av Suomi.fi-identifiering behöver användaren inte godkännas separat av Finlands Bank 

eller Finansinspektionen i DCS2, utan användaren har direkt rätt att rapportera på företagets vägnar, 

om han eller hon har beviljats denna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. För rådgivning om användningen av 

Suomi.fi-tjänsterna ansvarar Medborgarrådgivningen av Myndigheten för digitalisering och befolknings-

data. 

 

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/stod-och-radgivning/information-om-medborgarradgivningen
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/stod-och-radgivning/information-om-medborgarradgivningen
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2.2 Inloggning med OTP-lista 

Registrering i tjänsten görs via adressen  

• Test: test.dcs.bof.fi 

• Produktion: dcs.bof.fi  

 

genom att klicka på ”Gå till kodbeställning”. 

 

 
Bild 1 Gå till kodbeställning 

  

https://dcs.bof.fi/ec/bof-dcs2?lang=sv
https://dcs.bof.fi/ec/bof-dcs2?lang=sv
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2.2.1 Personuppgifter 

Fyll i dina personuppgifter och önskat lösenord. E-postadressen fungerar som användarnamn. 

 

 
Bild 2 Personuppgifter 

Om den aktuella e-postadressen redan är i bruk i DCS2-tjänsten, ska du ge det tidigare fastställda 

lösenordet för att komma vidare med kodbeställningen. Om du glömt ditt lösenord, kan du beställa ett 

nytt via länken ”Jag har glömt mitt lösenord” som finns på inloggningssidan till DCS2-tjänsten. 

 

2.2.2 Registering av företag i Finlands Banks datainsamlingar 

2.2.2.1 Preliminär kontroll av företagets uppgifter  

 
Bild 3 Preliminär kontroll för företag 

För att fortsätta kodbeställningen ska du mata in momsnumret (t.ex. finskt FO-nummer i formen 

FI12345671) i fältet för momsnummer. Om företaget redan har registrerats, skickas din kod för god-

kännande till företagets huvudanvändare. Om företaget redan har registrerats, fortsätt till punkt 2.2.4. 
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2.2.2.2 Registrering av företag 

Om företaget ännu inte har registrerats ska du fylla i de uppgifter som saknas. Om det momsnumret 

som matats in inte finns på listan över rapporteringsskyldiga, ska minst ett momsnummer med rappor-

teringsskyldighet ges på blanketten. 

 

Obs! Om den rapporteringsskyldiga inte rapporterar andra företag, ifylls endast ”Detaljer om eget före-

tag”. Klicka därefter på ”Fortsätt”. 

 

 
Bild 4 Registrering av företag 

Obs! Om endast ett företag läggs till de rapporteringsskyldiga, ska du ändå klicka på ”Lägg information 

till blanketten”, så att företaget registreras i blankettuppgifterna när du klickar på ”Fortsätt”. Du kan inte 

lägga till ditt eget företag på listan över inlämnande enheter. 
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2.2.3 Registering av företag i Finansinspektionens datainsamling (AKVA) 

2.2.3.1 Preliminär kontroll 

 
Bild 5 AKVA preliminär kontroll 

Mata in företagets LEI-kod. Om företaget redan har registrerats, skickas din kod för godkännande till 

företagets huvudanvändare. Om företaget redan har registrerats, fortsätt till punkt 2.2.3.3. 

 

2.2.3.2 Registrering av företag 

Om företaget ännu inte har registrerats ska du fylla i de uppgifter som saknas. Momsnumret är frivilligt 

och det kommer i fortsättningen att användas för att kombinera dem som loggar in via Suomi.fi med 

LEI-koderna. För att kunna lägga till inlämnande enheter ska du välja antingen ”Jag är ARM” eller 

”Marknadsplats”. 
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Bild 6 AKVA registreringsblankett 

 

2.2.4 Användarens första inloggning i DCS2-tjänsten 

Efter godkänd registrering får användaren till sin e-post ett krypterat meddelande med en OTP-lista 

(lista med engångskoder/one time password). För att öppna e-postmeddelandet behöver användaren 

ett användarspecifikt lösenord som lagrats i DCS2-tjänsten.  

 

För att hämta lösenordet ska användaren logga in på tjänsten med sitt användarnamn (sin egen e-

postadress) och det lösenord som användaren själv tidigare fastställt. Efter det väljer användaren den 

datainsamling som kopplats till användarnamnet och klickar på tryckknappen ”Rapportera datain-

samling”. På nästa sida som öppnas finns upptill med fet stil det engångslösenord som behövs för att 

öppna det krypterade e-postmeddelandet. 

 

Det lönar sig att genast spara OTP-listan på datorn. I fortsättningen loggar användaren in på tjänsten 

med användarnamnet, lösenordet och koderna på OTP-listan. 
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Bild 7 Personligt lösenord som lagrats i tjänsten för att öppna OTP-listan 

2.2.5 Rollen som företagets huvudanvändare 

Den första användaren registreras utan undantag som företagets huvudanvändare. Denna roll kan vid 

behov senare ändras.  

 

Huvudanvändarens uppgift är att administrera företagets användare, så att uppgifterna är uppdaterade 

och endast behöriga personer har rätt att använda tjänsten. Huvudanvändaren ansvarar för att tjänsten 

endast användas av sådana personer som i sina arbetsuppgifter behöver användarrättigheter till DCS2 

och för att användarrättigheterna raderas för sådana personer som inte längre är anställda i företaget 

eller som inte längre behöver användarrättigheter till DCS2 i sitt arbete. 

 

Huvudanvändaren ansvarar för att bevilja rättigheter till nya användare på sin arbetsplats. Huvudan-

vändaren får via e-post ett meddelande om att en ny person ansöker om användarrättigheter, varefter 

huvudanvändaren loggar in på tjänsten och godkänner/förkastar användaren. Huvudanvändaren 

skapar samtidigt den första OTP-listan för användaren, varpå listan automatiskt skickas till användaren 

via skyddad e-post. 

 

Varje användare ansvarar för att förnya listan när koderna har använts slut, Systemet följer upp an-

vändningen av koderna och varnar om att koderna snart tar slut när de sista tio koderna återstår. Obs! 

Test- och produktionsmiljöerna har egna OTP-listor. 

2.2.6 Tillägg av ny datainsamling för DCS2-användare 

DCS2 skapar ett användarnamn per e-postadress, vilket innebär att en person som lämnar in fler än 

en datainsamling till Finlands Bank via DCS2 behöver flera rättigheter för samma användarnamn. 

 

Om det redan finns ett användarnamn för tjänsten, loggar användaren in i systemet på samma sätt som 

första gången vid beställningen av koder, eftersom det är fråga om en ny datainsamling för användaren. 
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Bild 8 Beställning av koder för en ny datainsamling görs på samma sätt som vid den första kodbeställ-

ningen. 

 

På blanketten ifylls gällande användarnamn och lösenord och i menyn väljs den nya datainsamlingen 

för vilken rättigheter söks. 

 

 
Bild 9 I fälten ifylls gällande uppgifter och väljs en ny datainsamling. 

Därefter öppnas en vy med meddelandet att begäran väntar på att bli behandlad. Om det är fråga om 

huvudanvändaren behandlas begäran av Finlands Bank, medan företagets huvudanvändare behandlar 

begäran som skickats av andra användare. 
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Bild 10 På rutan syns den datainsamling för vilken rättigheter sökts. 

 

Obs! Samma OTP-lista kan användas för inloggning till alla de datainsamlingar som administreras av 

en och samma användare. 
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3 ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS FUNKTIONER (Finlands Bank) 

3.1 Filöverföring 

En funktion, genom vilken en formbunden rapport överförs till tjänsten. Användaren väljer önskad fil 

och klickar därefter på ”Sänd”. På den fil som överförs görs nödvändiga valideringar. Om den överförda 

filen uppfyller alla krav vid valideringen skickas den vidare till Finlands Bank. 

 

 
Bild 11 Filöverföring 

 
Bild 12 Meddelande om att filen mottagits 

3.2 Fel i den fil som skickas 

Om den fil som ska skickas innehåller fel, visas genast efter att filen laddats ett meddelande, som i 

följande exempel. De fel som anges i felmeddelandet ska korrigeras och filen ska skickas på nytt med 

funktionen ”Filöverföring”. 

 

Exempel på felmeddelanden: 
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Bild 13a Felaktigt filnamn 

 
Bild 13b Felaktig rapporttidpunkt 

 
Bild 13c Felaktig ID-kod för uppgiftslämnare 

 
Bild 14 Levererad rapport 

 

3.3 Blankett 

Uppgifterna kan rapporteras så att användaren matar in dem på den blankett som finns i systemet. 

Användaren väljer då först den period vars uppgifter som ska rapporteras. Webblanketten används 

endast vid MFI-rapportering (RATI), rapportering av betalningsuppgifter (MATI), rapportering av vär-

depappersfordringar och skulder (SAVE), rapportering av kapitalfonders balansuppgifter (PEF) och rap-

portering av statistik över tillgångar och skulder i investeringsfonder (SIRA). 
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Bild 15 Inrapportering med blankett 

3.3.1 Tillägg och bearbetning av uppgifter på blanketten 

Blanketten innehåller alltid en satspost och noll eller flera dataposter. Dessa poster har olika struktur 

och närmare beskrivningar av dem finns i dokumentet om postformat. 

 

Klicka på posten för att öppna den. Fyll därefter i de uppgifter som ska rapporteras och klicka sedan på 

”Lägg information till blanketten”. Om du önskar specificera rader som redan lagts till, lyckas det genom 

att klicka på rubriken för önskad kolumn. Genom att klicka på ”Kopiera” visas uppgifterna för raden i 

datafälten för den aktuella posten. Efter det är det möjligt att korrigera eventuella felaktiga uppgifter 

genom att ändra uppgifterna i blanketten och sedan klicka på ”Ersätt vald rad”. 
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Bild 16 Rapportblankett 

 



18 
 

[Type here]  

 

 
Bild 17 Exempel på kontroll av rader 

3.3.2 Inlämning av svar 

Nedtill på webblanketten finns en tryckknapp för inlämning av blanketten (”Godkänn och sänd”) (se bild 

18). De rapporter som lämnats in finns under ”Övervakning”. Där kan man se de svar som skickats och 

vid behov ta fram tidigare svar som underlag för en ny rapport. Genom att klicka på ”Spara utan att 

sända” sparas en oavslutad rapport i foldern ”Icke avsända”. 

 

Om rapporten innehåller fel, lyckas försändelsen inte och användaren får ett felmeddelande på rutan. 

Om försändelsen lyckas, öppnas en vy (se bild 20) under ”Övervakning”. 

 

  
Bild 18 Vy efter lyckad blankettförsändelse 

3.4 Icke avsända 

Under ”Icke avsända” finns de blanketter som sparats utan att de sänts. Användaren kan vid behov 

fortsätta fylla i blanketten genom att välja ”Ändra” eller börja fylla i en ny blankett med en gammal 

blankett som underlag genom att välja ”Använd som underlag”. Då finns på blanketten färdigt uppgif-

terna för den blankett som används som underlag, men användaren kan spara den utan att sända eller 

sända den separat från den ursprungliga rapporten. Via ”CSV”-länken kan användaren i sin tur ladda 

ner den nuvarande rapporten åt sig själv i CSV-format. 

 



19 
 

[Type here]  

 

 
Bild 19 Sparad blankett som inte sänts 

3.5 Övervakning 

Övervakningen fungerar som ett arkiv och visar status för samtliga rapporter samt responsen per period 

för respektive observerad aktör. Det är möjligt att filtrera vyn enligt period, uppgifternas validitet, obser-

verad aktör och förseningsstatus (bild 22). I kreditdatarapporteringen finns också dataflöde och Fin-

lands Banks respons som möjliga kriterier. 

 

 
Bild 20 Övervakningsvy 

Via ”Period”-länken öppnas en mer detaljerad vy med versionshistorian för ifrågavarande perioder och 

den observerade aktören (bild 23). Vyn är uppdelad enligt dataflöde. Länkar till leveransfilen visas end-

ast för filens avsändare (inte för den observerade aktören). Responslänkar visas för både avsändaren 

och den inlämnande enheten. Kolumnen ”OK” anger om leveransen har godkänts eller förkastats. I 

MFI-rapporteringen (RATI) får användaren via ”Period”-länken också fram en kvitteringsfil med de sum-

makalkyler som levererats (”Balansräkning” och ”Kassakravsmedel”). 

 

 
Bild 21 Periodsvy från övervakningen 

Avsändaren får tillgång till en ännu mer detaljerad vy genom att klicka på leveransfilens länk (bild 22). 
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Bild 22 Detaljderad leveransvy 
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4 ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS FUNKTIONER (Finansinspektionen) 

4.1 Filöverföring 

En funktion, genom vilken en formbunden rapport överförs till tjänsten. Användaren väljer önskad fil 

och klickar därefter på ”Sänd”. På den fil som överförs görs nödvändiga valideringar. Om den överförda 

filen uppfyller alla krav vid valideringen skickas den vidare till Finansinspektionen. 

 
Bild 23 Filöverföring 

 
Bild 24 Meddelande om att filen mottagits 

Om den fil som ska skickas innehåller fel, visas genast efter att filen laddats ett meddelande. De fel 

som anges i felmeddelandet ska korrigeras och filen ska skickas på nytt med funktionen ”Filöverföring”. 

4.2 Blanketten 

Uppgifterna kan rapporteras så att användaren matar in dem på den blankett som finns i systemet. 

Först väljer man om man vill rapportera en ny transaktion eller avbryta en gammal transaktion som 

redan rapporterats (NEW/CANCELLATION). 
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Bild 25 Inrapportering med blankett 

4.2.1 Tillägg och bearbetning av uppgifter på blanketten 

På blanketten rapporteras en transaktion i taget genom att fylla alla tillämpliga fält. Bland annat köpar- 

och säljaruppgifter läggs till genom att uppgifterna fylls i avsnitt och tryck på "Lägg information till blan-

ketten". 

 

Mer information om att fylla i blankettens fält finns i de allmänna instruktionerna för handelsrapportering, 

vänligen se Finansinspektionens transaktionsrapporteringssidan. 

4.2.2 Inlämning av svar 

Nedtill på webblanketten finns en tryckknapp för inlämning av blanketten (”Godkänn och sänd”). Rap-

porterna som lämnats in finns under ”Arkivet”. Där kan man se de svar som skickats och vid behov ta 

fram tidigare svar som underlag för en ny rapport. Genom att klicka på ”Spara utan att sända” sparas 

en oavslutad rapport i arkivet för redigering. 

 

Om rapporten innehåller kritiska fel som hindrar genereringen av XML enligt schemat, kommer rappor-

ten inte att skickas och ett felmeddelande visas på skärmen. Om överföringen lyckas öppnas vyn som 

visas i Bild 26 under ”Arkivet”.  

 

 
Bild 26 Vyn efter lyckad blankettförsändelse 

4.3 Arkivet 

Arkisto havainnollistaa lähetettyjen raporttien sekä niiden palautteiden tilan kullekin raportoitavalle yh-

teisölle. Arkistonäkymän pääsivu näkyy yllä kuvassa 26. Näkymän ”OK”-sarake kertoo, onko kyseinen 

tiedosto hyväksytty vai hylätty. ”Lkm”-sarake kertoo, onko Finanssivalvonta lähettänyt tiedostolle pa-

lautteen. 

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/transaktionsrapportering2/
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Lähettäjälle tarjotaan vielä yksityiskohtaisempi näkymä, johon pääsee tiedoston linkistä (kuva 27). 

Tästä näkymästä käyttäjä pääsee lataamaan palautetiedoston, josta ilmenee tiedostojen sisältämien 

kauppojen validointitulokset. 

 

Arkivet illustrerar statusen för skickade rapporter och deras feedback för varje rapporteringsbar enhet. 

Huvudsidan för arkivvyn visas i bild 26. Kolumnen "OK" i anger om filen i har godkänts eller avvisats. 

Kolumnen "Antal" visar om Finansinspektionen har skickat ett meddelande till filen. 

 

Avsändaren erbjuds en ännu mer detaljerad vy, som kan nås från länken i filen (bild 27). Från denna 

vy kan användaren ladda ner en feedbackfil, som visar valideringsresultaten för de affärer som finns i 

filerna. 

 

 
Bild 27 Detaljderad leveransvy 
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5 ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS FUNKTIONER (gemensamma för Finlands Bank & Finansin-

spektionen) 

5.1 SFTP-nycklar 

En lista med rapportörens egna SFTP-nycklar för datainsamlingen i fråga. Nycklarna är personliga och 

innehåller samtliga uppgifter för personens företag i den aktuella datainsamlingen. Med andra ord, om 

en person står som person för fler än ett företag i samma datainsamling, kan han eller hon använda 

samma SFTP-nyckel för att skicka in filerna för båda företagen. 

 

För att skapa en ny nyckel och ett nytt lösenord, klicka på ”Skapa ny nyckel”. Nedladdningslänken för 

nyckeln visas samtidigt med användarnamnet och lösenordet (bild 27). På sidan finns också mer ingå-

ende SFTP-instruktioner. 

 

 
Bild 25 Skapa SFTP-nyckel 

Nedladdningslänken och lösenordet försvinner i samband med första nedladdning. Lösenordet för en 

nyckel som tagits i bruk ges således inte i fortsättningen på denna sida. Systemet sparar inte lösenordet 

för en hemlig nyckel, endast den öppna nyckel som härletts med hjälp av den hemliga nyckeln och som 

används för att identifiera personen i samband med SFTP-inloggningen. 

5.2 Egna uppgifter 

De användare som registrerats på OTP-listan kan byta sitt namn, telefonnummer och lösenord via 

denna funktion. Byte av lösenord kräver också att det gamla lösenordet matas in i tjänsten. Även en 

länk till OTP-listan visas. Om användaren har glömt sitt lösenord, kan det förnyas via länken ”Jag har 

glömt mitt lösenord” som finns på inloggningssidan till DCS2-tjänsten.  

 

Suomi.fi-registrerade användare kan via funktionen byta sin e-postadress och sitt telefonnummer. 

 

Med tryckknappen ”Radera användarnamn” kan du radera ditt användarnamn från tjänsten. Om an-

vändarnamnet raderas, ska ett nytt användarnamn aktiveras antingen via Suomi.fi eller via funktionen 

för kodbeställning. 
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Bild 26 Hantering av egna uppgifter 

5.3 Meddelanden 

Meddelandefunktionen möjliggör säker kommunikation i konfidentiella ärenden mellan Finlands Bank 

och uppgiftslämnaren. Inkorgen i bild 27 visar de meddelanden som tas emot av användaren eller de 

användargrupper som användaren tillhör, samt de meddelanden som skickas av användaren. Med-

delanden kan filtreras utifrån avsändare, mottagare och rapporteringsperiod, samt genom fritextsök-

ning på meddelandenas titel och innehåll. Mottagna meddelanden aviseras även via e-post till den e-

postadress som är kopplad till användarens DCS-konto. 
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Bild 27 Meddelandeinkorg 

 

Klicka på länkarna i avsändarkolumnen för att komma åt meddelandevyn. Skickade och mottagna 

meddelanden öppnas som meddelandetrådar på sin egen sida (se bild 27). 
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Bild 28 Meddelandetråd 

 

Att skicka ett nytt meddelande via "Nytt meddelande" som visas i bild 27 och att svara på meddelan-

detrådar med "Svara" som visas i bild 28 öppnar båda meddelanderedigeraren för att skriva och 

skicka meddelanden. På samma sätt som cc-fältet i vanliga e-postmeddelanden, se till att välja ditt 

företags användare eller användargrupper som mottagare om du vill att de ska hållas uppdaterade. 
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Bild 29 Meddelanderedigeraren 

 

Filer som bifogas meddelandet via knappen bredvid meddelandeinnehållsredigeraren skannas efter 

virus innan de skickas till mottagaren. 

5.4 Användarhantering och användargrupper 

Via denna funktion kan företagets huvudanvändare godkänna eller förkasta användarrättigheter, ad-

ministrera huvudanvändare och användargrupper och skapa nya OTP-listor för användarna. Funkt-

ionen visas endast för användare med status som huvudanvändare. 

 

Syftet med användargrupper är att främja Finlands Banks kommunikation mot rapporteringsskyldiga 

enheter (se 3.8 Meddelanden). Tilldela användare som sammanställer och skickar rapporter om 

DCS2 till gruppen "Reporters". Användare som känner till de rapporterade uppgifterna och kan svara 

på Finlands Banks förfrågningar om de rapporterade uppgifternas giltighet och fullständighet ska hän-

föras till gruppen "Kontaktpersoner". En användare kan tillhöra båda grupperna samtidigt. 
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Bild 30 Administrera användare 

5.5 Uppgiftslämnare 

En förteckning över de företag som ditt företag har gett fullmakt att rapportera för din räkning. Via funkt-

ionen kan huvudanvändaren godkänna/förkasta rapporteringsförhållanden. Funktionen visas endast för 

användare med status som företagets huvudanvändare. 

 

 
Bild 31 Godkänn eller förkasta uppgiftslämnare 

5.6 Observerade aktörer 

Via denna funktion är det möjligt att administrera för vilka rapportörer som företaget rapporterar. Kräver 

alltid godkännande av den observerade aktören (se 3.10 ”Uppgiftslämnare”). 
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Bild 32 Lägg till observerade aktörer  

 

 


