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1. Formål 
Indeværende dokument giver en kort introduktion til, hvilke sider på govcloud.dk, som 
kræver login og hvordan den tildeles.  
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2. Overblik  
På govcloud.dk er der et område dedikeret til kunder, som allerede har noget kørende på 
GovCloud: 
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Til gengæld kræver det login at gå ind på nogen af de efterfølgende sider: 
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3. Confluence adgang 
 
Nogle af siderne får information, som er gemt i produktet Confluence. Det indebærer, at kunden skal 
logge ind med en Confluence bruger. 

Når en styrelse eller departement oprettes i GovCloud, vil Statens It samtidigt oprette en fælles bruger 
for den pågældende styrelse eller departement med et tilhørende password. Bestilleren af GovCloud 
vil få tilsendt informationen og kan videregive til andre i samme styrelse eller departement.   

Hvis man mangler adgang, enten fordi den ikke er oprettet eller man ikke kender til login 
informationerne kan man sende en bestilling eller forespørgsel til Statens Its ServiceNow GovCloud 
bestilling.  

3.1 Sider, som kræver Confluence login 

Følgende sider, markeret med rødt, kræver Confluence login. Det er kun påkrævet første gang, man 
ogger ind på en af siderne.  

https://statensitprod.service-now.com/serviceportal/?id=sc_cat_item&sys_id=122b29abdbb11c10581ac34405961969
https://statensitprod.service-now.com/serviceportal/?id=sc_cat_item&sys_id=122b29abdbb11c10581ac34405961969
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4. Datavarehus adgang 
 

Nogle af siderne får information, som er gemt i Statens Its Datavarehus, og det kræver en godkendt 
adgang at kunne tilgå kunderapporterne. Adgang bestilles via Statens Its Serviceportal Tilmelding og 
framelding af kunderoller. Det er dog ikke muligt for at bestille ændringer for egen bruger.  

I bestillingen skal kunden markere, at der ønskes adgang til kunderapporter: 

 

 

 

 

 

https://statensitprod.service-now.com/serviceportal/?id=sc_cat_item&sys_id=72f80aec4fc0ef405c20f9b7c210c7c7
https://statensitprod.service-now.com/serviceportal/?id=sc_cat_item&sys_id=72f80aec4fc0ef405c20f9b7c210c7c7
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4.1 Sider, som kræver Datavarehus adgang 

 

 

5. Øvrige sider 
Øvrige sider kræver ikke login eller tilladelse. De er markeret med rødt: 
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