
REFERAT Registratormøde november 2010 
 

Nedenfor finder du et kort referat af de 2 møder, som blev afholdt i hhv. 

Århus den 9. november 2010 og i København ugen efter. 

 

 

Møderne var godt besøgt, og debatterne var i høj grad præget af 

konstruktive indlæg fra tilhørerne. Registratorerne fremførte adskillige 

ønsker, som i vid udstrækning kan efterkommes af DK Hostmaster og DIFO. 

Per Kølle imødekom bl.a. et udtalt ønske om involvering af registratorerne  

i implementeringen af EPP, idet han lovede at oprette en form for  

erfa-gruppe, som via e-mail kan komme med forslag til løsningsmuligheder  

til konkrete problemstillinger. Der vil blive udsendt nærmere information  

herom snarest. 

 

DK Hostmaster noterede sig flg. fra mødet i Århus den 9. november 2010: 

 

Tilbagemeldinger fra registratorerne: 

.    Notifikationer må meget gerne blive opdelt på forskellige 

        e-mailskonti. Således kan informationerne bedre opdeles. 

 

.    Der ønskes mulighed for at redelegere navneservere via EPP 

 

.    Transaktionssikkerhed og -historik. Der skal være mulighed for 

        at hente oplysningerne flere gange. 

 

.    Valg af nøgleansvarlig skal være en opt.-in løsning ligesom betaler 

        og fuldmægtig-rollen. 

 

.    PGP var måske en mulighed for at gøre udvekslingen  af data mellem 

        registratorer og DK Hostmaster mere sikker. 

 

.    Der var et ønske om at sende indkaldelser til registratormøderne ud 

        til de udenlandske registratorer. 

 

.    På sidste registratormøde var der et ønske om en juridisk redegørelse 

        af det krav, der er til, at registranterne selv kan ordrebekræfte 

        de reserverede domænenavne, inden de kan blive aktive. DIFO og DK 

        Hostmaster har endnu ikke udarbejdet denne redegørelse. 

 

.    Der var et ønske om statistikker på hvor mange domænenavne, der ikke 

        bliver aktive ved registrantens ordrebekræftelse før og efter 

        ændringerne i de udsendte e-mails. 

 

.    Alle ændringer i mails fra DK Hostmaster bør varsles inden 

        udsendelse. 

 

 

Internetdagen: 

.    De mest spændende emner var de ikke-tekniske emner. Bl.a. var der 

       bred enighed om, at indlæggene vedr. samfundsmæssige forhold var 

       meget intressante. 

 

.    Der var ikke tid nok til at mingle. 

 

.    Evt. kunne dagen afsluttes med et lille socialt arrangement. 

 

.    Fokus på fremtiden skal bevares. Spændende med indslag, der kommer 



        med bud på fremtidens teknologier og brugen af disse. 

 

Evt. 

.    Der ønskes bedre statistikker offentliggjort på DKHs hjemmeside i 

        stil med de statistikker som svenskerne offentliggør 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Noter fra registratormødet København den 16. november 2010 

 

Tilbagemeldinger fra registratorerne: 

.    Der var et ønske om at registrere domænenavne i realtid. 

 

.    En dialog mellem DKH og registratorerne ønskes inden implementering 

        af EPP. Man ville hellere vente på et godt system end en hurtig 

        implementering. 

 

.    Det er vigtigt at tænke nyt i forbindelse med EPP; ellers giver EPP 

        ingen mening. 

 

.    Det skal helst være standard EPP og ikke for mange særskilte 

        extensions. 

 

.    Der var et ønske om at dokumentere og sende funktionaliteten i høring 

        inden implementering for på denne måde at få input fra registratorerne 

        inden, det er for sent at ændre på EPP. 

 

.    Der var et ønske om et testmiljø for registratorerne, således at 

     funktionaliteten kunne testes inden EPP-systemet sættes i drift. 

 

.    Der var et ønske om at registratorerne kunne bruge renew commandoen i 

        EPP, for på denne måde at kunne acceptere fornyelser på et 

        vilkårligt tidspunkt på vegne af registranterne. 

 

.    Det ønskes oplyst, om et handle kan blive oprettet uden domænenavn? 

 

.    I forbindelse med redelegering ønskes et kommentarfelt, som den 

        navne-server-ansvarlige kan benytte, og på denne måde kan man aflaste 

        DK Hostmasters kundeservice, da man kan meddele hvem der 

        redelegererer. 

 

Internetdagen: 

.    Der var IKKE et ønske om at kommercialisere internetdagen med stande, 

        hvor virksomhederne kan markedsføre sig selv. 

 

Eventuelt: 

.    Der var et ønske om at offentliggøre en beskrivelse af hovedlinjerne 

        i DS 484-2005 på DKHs hjemmeside 

 

.    Gerne også en beskrivelse af sikkerhed generelt. 

------------------------------------------------------------------------------ 
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