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Velkommen 
 
Jakob Bring Truelsen bød velkommen til registratormødet, og introducerede sig selv og sin 
baggrund som ny direktør for DK Hostmaster. 
 

Status på valideringsprojekt 
V. Jakob Truelsen 
 
Jakob Truelsen gennemgik valideringsprojektet, og delte det op i 3 hovedpunkter.  

1. Nye generelle vilkår (overstået) 
2. Brugervalidering (implementeret) 
3. Datavask (igangsat) 
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Selvom valideringsprojektets deadline d. 1 marts blev overholdt, beklagede DK Hostmaster 
mindre problemer med sin forretningslogik, der resulterede i at 9 domænenavne blev 
valideret ved en fejl i løbet af det første døgn. Denne fejl blev dog udbedret indenfor få timer 
mandag d. 2. maj, og var ikke et resultat af manglende sikkerhedsforanstaltninger.  
 
I forbindelse med den umiddelbare evaluering af brugernes håndtering af 
valideringsprojektets konsekvenser, er det blevet besluttet, at fristen for sletning af 
domæneansøgninger, der ikke kan valideres, er forlænget med yderligere 30 dage – dvs. 60 
dage i alt. DK Hostmaster rykker kunderne for en validering med et 15 dages interval.  
 
Datavask af eksisterende registranter er igangsat, men giver udfordringer for DK Hostmasters 
kundeservice. DK Hostmaster har derfor igangsat forskellige initiativer for at reducere denne 
belastning. 
 
Jonas Nielsen forklarede, at antallet af domæner som blev slettet pga. af manglende aktivering 
1. marts lå på 8-10%. Sletning pga. af manglende validering ligger pt. i gennemsnit på ca. 5%. 
Vi kan ikke sige noget om manglende aktivering, da disse ligger ude i fremtiden. DK 
Hostmaster vil dog monitorere disse med henblik på at få en forståelse af størrelsesorden og 
evt. brugsmønster omkring samme. 
 
Registratorerne spurgte ind til, hvordan DK Hostmaster måler sin performance, hvortil Jakob 
Truelsen svarede, at hele valideringsforløbet vil blive evalueret med specifikke 
læringspunkter som output. 

Valideringsreglerne  
Valideringsprocedurerne og datavask v. Rikke Møller 
 
Rikke Møller fra DK Hostmaster gennemgik hovedlinjerne i de nye valideringskrav, der bl.a. 
indebærer, at registranters navne og adresseoplysninger skal matche CPR eller CVR 
registrene. Juridiske personer uden dansk CVR-nummer, såsom foreninger, skal valideres i 
kraft af CPR registeret. Dette vil indebære en del omregistreringer af foreninger til en fysisk 
person med adresse i Danmark. Øvrige registranter med adresse uden for Danmark kan ikke 
valideres i forbindelse med selve ansøgningen, men vil blive valideret i forbindelse med 
udsendelsen af ordrebekræftelsen pr. post. 
 
Rikke Møller redegjorde videre, hvordan DK Hostmaster håndterer registranter, der ikke 
kunne validere sig i forbindelse med en nyoprettelse af et domænenavn. Bl.a. har registranten 
60 dage til at validere sine oplysninger, og vil løbende modtage påmindelser om den 
manglende validering. I denne periode kan registranten ændre og rette i alle sine oplysninger. 
Rikke Møller varslede en notifikationsløsning til registratorerne, der efter planen, skal give 
registratorerne information om registranters individuelle procesforløb. I forbindelse med 
valideringen af allerede eksisterende bruger-id er processen næsten den samme. I 
valideringsperioden kan registranten dog kun rette sin adresse, og ikke sit navn. I tilfælde af 
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en navneændring kræver det en omregistrering. Juridiske personer håndteres manuelt for at 
minimere fejl.  
 

Status på tekniske projekter 
Teknisk gennemgang v. Jonas Nielsen 
 
Typiske fejlsituationer 
Jonas Nielsen gennemgik typiske fejlsituationer i forbindelse med validering af registranter. 
Bl.a. kræver registrering til bi-navne (CVR) manuel håndtering, og der opleves problemer med 
manglende match mellem navn og adresse på CVR/P-nummer. Der er en større 
kommunikationsopgave forbundet med at forklare, hvordan dette udfyldes korrekt. 
Derudover er der problemer med at visse registratorer ikke understøtter danske karakterer. 
En anden fejlsituation er anvendelse af eksisterende bruger-id hvor oplysninger ikke er 
korrekte. Sidst men ikke mindst kan kunder med navne- og adressebeskyttelse ikke anvende 
NemID/CPR-validering.   
 
Anbefalinger 
Jonas Nielsen fremlagde en række anbefalinger til registratorerne, der kan lette processen 
med validering for både DK Hostmaster og registratorerne. Et vigtigt punkt er et øget fokus på 
den information, der gives til nye registranter tidligt i ansøgningsprocessen. Eksempelvis vil 
mere information til juridiske personer om processen for brugen af bi-navne hjælpe alle 
parter. Ligeledes er det vigtigt at gøre opmærksom på, at registranter med eksisterende 
bruger-id skal sørge for at ajourføre deres oplysninger, så snart de ændrer sig. Andre punkter 
var øget information til privatpersoner med navne- og adressebeskyttelse om at validering 
alene kan ske på navn- og adresse og ikke ved anvendelse af NemID/CPR-nummer. Og endelig 
var der en opfordring til at registratorerne understøtter danske karakterer. 
DK Hostmaster vil udarbejde en kort manual til registratorerne vedr. best practise for 
validering for bedre at kunne håndtere kendte problemstillinger. DK Hostmaster er 
derudover i øjeblikket i gang med at analysere processerne, for at forbedre den service, som 
DK Hostmaster leverer til registratorerne og de eksisterende registranter, der mangler at 
blive valideret.  
 
Kerneforretningsprocesser 
Jonas Nielsen redegjorde på mødet for to nye kerneforretningsprocesser, der har voldt DK 
Hostmaster flere problemer end ventet: 

1) Validering af juridisk entitet med CVR nummer 
2) Validering af dansk privat person på adresse eller vha. CPR nummer via NemID. 

 
I takt med at algoritmerne finjusteres, forventes problemerne forbundet med disse punkter at 
løse sig. 
 
De 6 eksisterende forretningsprocesser er uændrede, men stadig tunge, og består af følgende: 
1) Overdragelse af brugsret for domænenavne.  
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2) Brugeroprettelse med henblik på registrant rolle  
3) Aktivering/ordrebekræftelse af domænenavne  
4) Oprettelse af domænenavn  
5) Skift af navneserver (redelegering) 
6) Skift af nøgleansvarlig 
 
 
Forebyggelse af misbrug og andre udfordringer 
Der bruges mange kræfter på at forebygge misbrug, og at lukke huller i forhold til 
programmeringsdelen. Brugsscenarierne er komplekse, og der er mange problemstillinger, der 
er meget svære at forudse, forklarede Jonas Nielsen. I lyset af de mange udfordringer 
redegjorde Jonas Nielsen for DK Hostmasters tekniske gæld. Dette indebærer en løsning på skift 
af nøgleansvarlig via selvbetjeningen, genbrug af bruger-id, adressebeskyttelse til allerede 
anonymiserede borgere, notifikationer til registratorerne samt udfordringer med præ-
aktivering. Der blev lagt op til et tæt samarbejde med registratorerne om udvikling og 
fejlretning af en præ-aktiveringsløsning, der helst skal ske så tidligt som muligt i 
ansøgningsprocessen.  
 
Registratorerne havde et par uddybende spørgsmål og kritik punkter til valideringsprocessen. 
Disse omfattede bl.a. følgende: 
 
WHOIS, notifikationer og kommunikation med brugerne 
Der blev fra en registrator udtrykt et ønske om, at man i Whois databasen vil have en mulighed 
for at se, om en registrant er valideret eller ej. DK Hostmaster pointerede, at 
notifikationssystemet vil afhjælpe dette problem, og at man i Whois databasen i dag kan se at 
et domænenavn er ”reserveret”, dvs ikke aktiveret endnu. Registranterne oplyste endvidere, at 
deres kunder ofte klager over en kompliceret og tung sprogbrug på DK Hostmasters 
hjemmeside. DK Hostmaster er klar over problemet, og arbejder i øjeblikket på flere tiltag for 
at guide brugerne nemmere igennem processerne. Registranterne ser gerne, at der laves flere 
step-by-step guides til kunderne, som de kan henvise til.  
 
DK Hostmasters kundeservice 
DK Hostmasters kundeservice har, ifølge en registrant henvist kunder til registratorerne, hvor 
de ikke skulle have været det. DK Hostmaster beklagede dette. Fejlene forklares med det meget 
høje pres, kundeservice har oplevet siden d. 1 marts. Problemerne med DK Hostmasters 
kundeservice blev foreslået løst med en mere direkte registratorkontakt med DK Hostmasters 
ledelse af kundeservice. Mere specifikt udbedte en registrator en såkaldt eskalationsstige, for 
problemer oplevet med DK Hostmaster. Jakob Truelsen forklarede, at både direktionen og 
Susanne Andersen meget gerne hører om problemerne med det samme de opleves.  
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Konsekvenser ved ikke at validere sig – eksisterende registranter 
 
Registratorerne spurgte ind til, hvilke konsekvenser det får for eksisterende registranter, hvis 
de ikke validerer sine oplysninger som et led i DK Hostmasters gennemgang af den eksisterende 
database. Hertil svarede Lise Fuhr, at konsekvenserne endnu ikke er fastlagt, og at der på 
nuværende tidspunkt ikke sker noget, hvis registranterne undlader at validere sine 
oplysninger. Beslutningen skal endeligt tages af Erhvervsstyrelsen. Dette forventes først at ske, 
når første runde af datavasken er overstået. Forventningen fra DK Hostmasters side er dog, at 
brugerprofilerne låses indtil en validering har fundet sted. Første runde af datavask forventes 
færdiggjort i efteråret 2015.   
 
Enkelte registratorer ytrede et ønske om, at domænenavne ikke slettes. 
 
 

Gennemgang af automatisering af fuldmægtigrollen: 
V. Jonas Nielsen 
 
 
De nye generelle vilkår kræver at alle destruktive handlinger godkendes af registranten.  
 
DK Hostmasters vil derfor gerne gøre det nemmere, at håndtere fuldmægtigrollen for 
registranterne. DK Hostmaster har således opsat en række use-cases, hvor dette kan tænkes 
at være givtigt. Disse er meget generelle og beskriver overordnet de forretningsmæssige 
behov som tænkes at skulle understøttes af DK Hostmaster.  
 
Løsningen skal både understøtte opt-in og opt-out samt godkendelse foretaget af registrant og 
information til de involverede parter. Dette skal samtidig understøttes pre- og post-
registrering. 
 
Dette vil kræve udbygning af EPP og Selvbetjenings-platforme, især med vægt på den 
funktionalitet som kan manipulere med relationer og attributter på et domæne, eksempelvis 
EPP’s update domain. 
 
Løsningen vil kræve, at adgangen til EPP gøres mere åben, hvilket vil gøre brugen af EPP som 
generel kommunikationskanal mere anvendelig. 

 
Derudover påtænkes der lavet en mere fleksibel bruger-model, hvor registratorer selv kan 
oprette brugere til administrative opgaver så som en betaler-rolle, en fuldmægtig-rolle, EPP 
adgang og EPP sandkasse adgang. 
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En registrator spurgte indtil, i hvor høj grad DK Hostmaster tester sine produkter inden de 
sendes i produktion. Hertil svarede Jonas Nielsen, at DK Hostmasters produkter testes så 
meget, som det er muligt i forhold til organisationens størrelse, men at det er et generelt ønske, 
at blive bedre inden for dette område ifm. fremtidige projekter. 
 
Der blev spurgt ind til genbrug af bruger-id’s, og Jonas Nielsen skitserede kort mulighederne 
for automatisk genbrug af bruger-id’s baseret på genkendelse af uniforme stamdata. 
 
Validering ved brug af postforsendelse blev også diskuteret og til trods for denne metodes 
svagheder, så understregede Jonas Nielsen, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen 
tilsvarende metode, som giver den samme sikring imod identitetsmisbrug. 
 
E-mail formularen og EPP servicen blev diskuteret, og Jonas Nielsen argumenterede for, at 
begge kanaler har tekniske fordele og ulemper, og at e-mail formularen derfor ikke 
umiddelbart vil blive nedlagt, selvom EPP er en mere gængs og moderne løsning. 
 

Internationale nyheder 
Lise Fuhr orienterede om det internationale område. 
 
ICANN og IANA stewardship transition  
 
DIFO er med-formand i en arbejdsgruppe, der arbejder på et forslag til, hvordan man 
overdrager IANA til det globale internetsamfund.  
 
Forslaget går ud på, at IANA forbliver hos ICANN, men udskilles i en juridisk enhed. Fordelen 
ved konstruktionen er, at der kan indgås aftaler mellem de to parter. Desuden er fordelen, at 
hvis der mod forventning opstår et behov for en efterfølgende separation af IANA fra ICANN, 
er der ikke behov for at drøfte, hvad der er inkluderet i IANA. 
 
Der etableres desuden en kundefunktion CSC (Customer Standing Committee), som overvåger 
at IANA overholder SLA mv. Set-up’et vil blive evalueret af et review-team hvert femte år, dog 
første gang efter to år. 
 
Der er i øjeblikket et udkast til høring med svarfrist den 20. maj 2015. 
 
ICANN Accountability 
 
I forbindelse med USA's overdragelse af ”styringen” af IANA-funktionen og aftalerne med 
ICANN er der etableret en arbejdsgruppe der skal sikre ICANNs fortsatte accountability 
(ansvarlighed) i forhold til internetsamfundet. Denne gruppe arbejder på forskellige 
løsninger, som skal sikre internetsamfundets fortsatte mulighed for at sikre, at ICANN er 
ansvarlig. Der etableres forskellige review-funktioner, mulighed for at tilbagevise budgetter 
til fornyet vurdering og muligheden for at afsætte bestyrelsesmedlemmer der ikke lever op til 
krav om at sikre internetsamfundets interesser. 

 6 



 
Der lægges således op til en øget buttom-up medbestemmelse. Dette er en multistakeholder-
løsning, som DK Hostmaster støtter. Der udbydes i forbindelsen til dette udkast flere 
webinars, hvor udkastet forklares og diskuteres. 
 
Den geografiske opsplitning af ICANN blev diskuteret, og registratorerne anså løsningen som 
mere politisk end praktisk. Oplevelsen med ICANN’s kontorer rundt omkring i verden var 
noget forskellige, selvom Istanbul blev fremhævet som særligt imødekommende.  
 

Generel orientering 
Fra os til jer 
 
DK Hostmaster har besluttet, at man vil prioritere en tættere kontakt med registratorerne. 
Dette sker konkret ved at Susanne Andersens opgaver fremover dedikeres 100 % til at agere 
bindeled imellem registratorerne og DK Hostmaster.  
 
Et overordnet mål for DK Hostmaster er i fremtiden at lave flere og mindre releases. 
Derudover vil DK Hostmaster prøve at præsentere registratorerne for et roadmap over nye 
projekter, således at indvendinger og input kan komme på bordet tidligt og konstruktivt i 
processen. DK Hostmaster har på baggrund af en evaluering af igangværende projekter 
konkluderet, at grundet sin mindre størrelse og kapacitet, kan DK Hostmaster ikke håndtere 
parallelitet i sin projektstyring. Den omtalte roadmap vil blive sendt ud til registratorerne 
medio juni, efter at DK Hostmasters bestyrelse har godkendt planen. 
 
DK Hostmaster spurgte ind til interessen for en ekstern foredragsholder på 
registratormøderne fremover. Registratorerne ville gerne fokusere mere på DK Hostmasters 
kerneaktiviteter samt indbyrdes networking end på en eksterne foredragsholder.  
 
 
Fra jer til os 
 
En registrator ytrede ønske om mere information ang. DK Hostmasters håndtering af 
konkurser. Dette emne vil blive taget op på et kommende registratormøde. 
 
Flere registratorer ytrede et ønske om, at EPP blev prioriteret over DK Hostmasters andre 
projekter.  
 
Derudover blev der rejst spørgsmålstegn ved konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne 
angående kravet om to navneservere. Det blev i den forbindelse anført, at andre ccTLD’ere 
sender rapporter, når man ikke opfylder kravet. DK Hostmaster undersøger dette. 
 
Endeligt blev der spurgt ind til, hvorvidt DK Hostmaster kan tage back-up af CVR-databasen, 
således at denne kan benyttes, hvis CVR-databasen er nede f.eks. som følge af servicevindue. 
DK Hostmaster undersøger dette. 
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Eventuelt 
Bekendtgørelse – høring fra Erhvervsstyrelsen 
 
Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om internetdomænet .dk i høring. 
 
Bekendtgørelsen fastsætter de vilkår og krav, som administrator af .dk domænet skal 
overholde. 
 
DK Hostmaster redegjorde for, at udkastet med få undtagelser er en gengivelse af de 
eksisterende krav i DIFOs eksisterende tilladelse. 
 
Ændringerne vedrører bl.a. kravene til DK Hostmasters brugerundersøgelser. Desuden 
justeres kravene til produktionsmål, således at DK Hostmaster/DIFO fremover selv kan 
fastsætte disse. Dette giver bl.a. DK Hostmaster mulighed for, at kundekontakten evt. kan 
spredes ud over flere platforme end i dag. Slutteligt er kravene til sikkerhedspanelet ændret, 
således at sikkerhedspanelet sikres mulighed for at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen, 
såfremt administrators bestyrelse afviser at implementere forslag fra sikkerhedspanelet, og 
denne manglende implementering ifølge sikkerhedspanelet vil være kritisk for 
administrationen af .dk domænet.  
 
DK Hostmaster opfordrede registratorerne til at svare på høringen. 
 
Generalforsamling 
DK Hostmaster orienterede afslutningsvis om, at DIFO holdt generalforsamling den 28. april.  
På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt. Dog er Mette Lundberg (ITB) indtrådt i 
stedet for Morten Bangsgaard. 
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