Instrukcja uzyskania dostępu do aplikacji Repozytorium transakcji KDPW (EMIR i SFTR)
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1. Dostęp do aplikacji KDPW_TR (EMIR i SFTR) – informacje ogólne
W celu ułatwienia korzystania z różnych usług Grupy KDPW wprowadzamy nowoczesną metodę dostępu
„single sign-on”, w skrócie SSO, która pozwala na jednorazowe zalogowanie się i uzyskanie dostępu do
wszystkich usług KDPW, w tym do Repozytorium transakcji.
Jednocześnie dotychczasowy dostęp do KDPW_TR (EMIR) za pośrednictwem certyfikatów imiennych zostaje
wycofany (konieczna jest migracja certyfikatów – szczegóły poniżej), co pozwoli na łatwiejszą i szybszą obsługę
aplikacji KDPW_TR oraz środowisk testowych.
Dodatkowo wprowadzamy przyjazne zarządzanie dostępem do aplikacji KDPW_TR z poziomu administratora i
uczestnika usług RT. Do uzyskania dostępu do aplikacji KDPW_TR niezbędne jest założenie konta dostępowego
w KDPW.
Aby korzystać z aplikacji udostępnianych przez KDPW poprzez jednolity system dostępowy należy korzystać z
przeglądarek internetowych zgodnych HTML5, z włączoną obsługą JavaScript oraz obsługą Cookies. Nie jest
obsługiwana przeglądarka Internet Explorer – by poprawnie korzystać z aplikacji zalecamy nieużywanie tej
przeglądarki niezależnie od aktualnej wersji.

2. Zakładanie konta w aplikacji KDPW_TR (EMIR i SFTR)
Konto zakładane jest jednorazowo i służy wszystkim usługom KDPW.
Aby założyć nowe konto Użytkownika w Repozytorium transakcji KDPW w środowisku testowym (dla EMIR –
TST B, dla SFTR – TST) należy otworzyć stronę https://tst-online.kdpw.pl/ (Rys. 1). Dla środowiska
produkcyjnego oraz edukacyjnego obowiązują osobne linki- kolejno https://online.kdpw.pl/ oraz https://eduonline.kdpw.pl/. Pod przyciskiem „Zaloguj” znajduje się link „Zarejestruj się teraz”. Uruchamiamy go poprzez
kliknięcie podkreślonego tekstu. Po uruchomieniu pojawi się ekran formularza rejestracyjnego (Rys. 2).
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Rys. 1 Ekran logowania

Rys. 2 – Ekran rejestracji konta
Rejestrację rozpoczynamy od weryfikacji osoby wnioskującej. W pierwsze od góry pole formularza należy
wpisać adres e-mail, po czym kliknąć przycisk „Przyślij mi kod weryfikacyjny”. Na wskazany adres zostanie
wysłany kod weryfikacyjny.

Rys. 3 Ekran kodu weryfikacyjnego
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Wnioskujący na podany adres otrzyma wiadomość następującej treści:

Rys. 4 Wiadomość z kodem weryfikacyjnym

Rys. 5 Miejsce wprowadzenia otrzymanego kodu weryfikacyjnego

Następnie po wpisaniu otrzymanego kodu w polu „Kod weryfikacyjny” (niebieska ramka) i kliknięciu przycisku
„zweryfikuj kod” (Rys. 5) zostanie wyświetlona informacja o poprawnym zweryfikowaniu adresu email i
możliwości kontynuowania procesu zakładania konta. W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu pojawi
się komunikat o niepoprawnym kodzie weryfikacyjnym i możliwości ponownej próby uzyskania kodu
weryfikacyjnego. Należy wypełnić kolejne pola (Rys. 2) i zapoznać się z klauzulami informacyjnymi
potwierdzając ten fakt poprzez zaznaczenie checkbox’ów pod nimi. Następnie należy kliknąć przycisk
„Utwórz”. Konto zostanie utworzone i nastąpi automatycznie pierwsze logowanie i pojawi ekran pulpitu
użytkownika (Rys. 6).

Rys. 6 Ekran pulpitu użytkownika
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Należy pamiętać, iż dany adres e-mail jest loginem i może być użyty tylko jeden raz w procesie rejestracji konta.

3. Dodanie aplikacji KDPW_TR (EMIR i SFTR) do usług objętych jednolitym dostępem SSO
Użytkownik po kliknięciu przycisku „Dodaj nową usługę”(Rys. 6) przechodzi do kolejnego ekranu (Rys. 7):

Informacja o aktualnym
środowisku pracy

Dane zalogowanej osoby

Wspólne dla usług pole nagłówka

Menu
wyboru

Ekran na którym będzie wyświetlana usługa

Rys. 7 Widok profilu z dostępnymi usługami, do których można złożyć wniosek o dostęp

W tym miejscu dostępne są wszystkie usługi KDPW, do których możemy złożyć wniosek o dostęp.
Jeśli użytkownik posiada certyfikat imienny, na podstawie którego logował się dotychczas do aplikacji
KDPW_TR (EMIR), powinien skorzystać z szarego przycisku „Migracja uprawnień certyfikatu” umieszczonego
na żółtym polu w prawym górnym rogu ekranu. Dalsze postępowanie zostało opisane w punkcie „Uzyskanie
dostępu poprzez migrację certyfikatu”
Jeśli użytkownik nie posiadał do tej pory certyfikatu imiennego, powinien skorzystać z funkcji wniosku o
dostęp.
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Aby złożyć wniosek o dostęp do KDPW_TR Użytkownik wybiera z lewego menu opcję „Nowy wniosek” a
następnie spośród rozwijanych kafelków wybiera usługę „Repozytorium transakcji (EMIR)” lub „Repozytorium
transakcji (SFTR).

4. Uzyskanie dostępu do KDPW_TR (EMIR) poprzez migrację certyfikatu imiennego
Uczestnicy posiadający aktywne certyfikaty imienne wydane przez KDPW mają możliwość uzyskania dostępu
do aplikacji KDPW_TR (EMIR) poprzez migrację uprawnień zapisanych w posiadanym certyfikacie. Aby
rozpocząć procedurę migracji uprawnień należy z panelu ,,Mój pulpit’’ przejść do widoku umożliwiającego
złożenie nowego wniosku dostępowego do usług. Następnie użyć szarego przycisku „Migracja uprawnień
certyfikatu” umieszczonego na żółtym polu w prawym górnym rogu ekranu.(Rys. 8)

Rys. 8 Przycisk migracji certyfikatu
W kolejnym kroku należy wybrać opcję ,,Pobierz certyfikat’’ poprzez kliknięcie w szary przycisk w prawym
dolnym rogu komunikatu a następnie po wyświetleniu listy dostępnych certyfikatów dokonać wyboru
certyfikatu, z którego mają zostać przeniesione uprawnienia.
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Rys. 9 Migracja certyfikatu
Po wybraniu certyfikatu w kolejnym kroku (Rys. 10) należy sprawdzić dane, a następnie zapisać uprawnienia
poprzez kliknięcie szarego przycisku „Zapisz” w prawym dolnym rogu komunikatu, po czym Użytkownik
zostanie poinformowany o ukończeniu procesu (Rys. 11).

Rys. 10 Akceptacja migracji certyfikatu.
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Rys. 11 Powiadomienie po migracji certyfikatu.

UWAGA!
W ramach procesu migracji certyfikatów nie jest konieczne przesyłanie do KDPW załączonego do wiadomości
email oświadczenia. Osoba migrująca certyfikat uzyska domyślnie nadaną rolę „Użytkownik”. Pomyślne
przejście wszystkich opisanych powyżej kroków pozwala na pełne korzystanie z aplikacji KDPW_TR (EMIR) w
ramach przeniesionego certyfikatu.
Po prawidłowym wykonaniu kroków opisanych w niniejszym punkcie Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji
KDPW_TR (EMIR i/lub SFTR), co widoczne jest w widoku ,,Dostęp do usług’’ na profilu uczestnika (Rys. 12).

Rys. 12 Ekran dostępu do usług.

5. Uzyskanie dostępu do KDPW_TR (EMIR i SFTR) poprzez wniosek o dostęp.
Wszyscy Uczestnicy KDPW_TR (SFTR) oraz Uczestnicy KDPW_TR (EMIR), którzy nie posiadają aktywnych
certyfikatów imiennych wydanych przez KDPW mają możliwość uzyskania dostępu do aplikacji poprzez
złożenie wniosku.
W tym celu należy wybrać „Mój pulpit” w lewym górnym rogu a następnie kliknąć w link „Uprawnienia”
znajdujący się w prawym górnym rogu (Rys. 13).
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Rys. 13 Pulpit użytkownika
Po przeniesieniu do ekranu profilu użytkownika (Rys. 14) wybieramy z lewego menu „Nowy wniosek”

Rys.14 Ekran profilu użytkownika
Istnieje możliwość powrotu do poprzednich ekranów i ewentualne poprawienie błędnie wpisanych danych
używając przycisków „Powrót” lub „Przejdź dalej” u dołu strony. Kolejne etapy składania wniosku są
zwizualizowane na zielonej grafice w prawym górnym rogu ekranu.
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Rys.15 Nowy wniosek o dostęp – ekran 2 (analogiczny ekran pojawi się dla Repozytorium transakcji SFTR)

Po akceptacji pojawi się ekran podsumowania. Następnie użytkownik powinien zapoznać się z treścią
zamieszczonej klauzuli informacyjnej i potwierdzić to poprzez zaznaczenie checkbox’a znajdującego się pod
klauzulą. Jeżeli dane są poprawne należy kliknąć szary przycisk „Złóż wniosek” w prawym dolnym rogu
podsumowania.

Rys.16 Nowy wniosek o dostęp – ekran 3 (analogiczny ekran pojawi się dla Repozytorium transakcji SFTR)
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Po złożeniu wniosku zostanie wyświetlona informacja o jego poprawnym zapisaniu, a w zakładce „złożone
wnioski” zostanie założony nowy rekord oczekujący na akceptację (Rys. 17). Użytkownik otrzyma na podany
kontaktowy adres e-mail potwierdzenie przyjęcia wniosku.
W przypadku wyboru roli administratora należy wypełnić oświadczenie, które zostanie załączone do
wiadomości potwierdzającej przyjęcie wniosku. Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją dołączoną
do wiadomości email i przesłać na adres siedziby KDPW.
W przypadku wyboru roli Użytkownika/Uczestnika wniosek powinien być zatwierdzony przez
Administratora.

Rys.17 Widok złożonych wniosków dostępowych.

6. Administrator usługi – opis roli
Konto z przydzieloną rolą Administratora usługi ma możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do aplikacji
w imieniu Uczestnika/podmiotu będącego adresatem tejże usługi. Administrator jest uprawniony do
udzielania innym osobom dostępu do danej aplikacji oraz jest uprawniony do odbierania dostępu osobom,
które już posiadają dostęp jako Użytkownik/Uczestnik. Administrator nie posiada uprawnień do udzielania i
odbierania dostępu innym osobom występującym w roli administratora. Rola ta ustanawiana jest odrębnie w
odniesieniu do każdej aplikacji udostępnionej w ramach systemu dostępowego KDPW. Informacja o
administrowanych przez użytkownika usługach widoczna jest w zakładce ,,Administruje usługami’’, która
dostępna jest z widoku ,,Mój profil’’, tak jak pokazane jest to na Rys.18
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Rys.18 Administrowane usługi
Wnioski dostępowe złożone do usługi, w której użytkownik pełni rolę administratora są dostępne w widoku
,,Złożone wnioski dostępowe’’. Użytkownik systemu może filtrować wnioski po typie usługi, nazwie
instytucji/LEI, koncie e-mail oraz statusie wniosku (Rys. 19).

Rys. 19 Złożone wnioski
W celu akceptacji lub odrzucenia wniosku dostępowego należy wybrać właściwy wniosek ze statusem ,,Nowy’’,
zaznaczyć go kliknięciem lewym przyciskiem myszy, po czym wybrać przycisk ,,Szczegóły’’ umieszczony nad
listą wniosków.
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Rys. 20 Akceptacja wniosku
Spowoduje to przeniesienie do ekranu zawierającego dane identyfikujące Uczestnika/Użytkownika, w
imieniu którego złożono wniosek, dane użytkownika i aktualny status przetwarzania wniosku (Rys. 20).
Z tego widoku Administrator usługi może zatwierdzić lub odrzucić wniosek oraz dodać uwagi do swojej decyzji.
Po kliknięciu przycisku ,,Zatwierdź dostęp’’ użytkownikowi, który wystąpił o wniosek zostaną automatycznie
nadane uprawnienia dostępu do aplikacji. Z kolei wybranie opcji ,,Odrzuć’’ wiąże się odmową udzielenia
dostępu. W obu przypadkach Użytkownik/Uczestnik wnioskujący zostanie poinformowany drogą mailową o
decyzji Administratora.

UWAGA: Administrator akceptując wniosek dostępowy użytkownika udziela mu dalszego pełnomocnictwa
do komunikowania się z KDPW w danej usłudze.
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Administrator usługi ma także możliwość odebrania użytkownikom dostępu do poszczególnych usług. Aby to
zrobić z widoku ,,Usługi’’ należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiednią usługę i wybrać przycisk
,,Szczegóły’’, który znajduje się nad listą (Rys. 21).

Rys. 21 Odebranie dostępu
Powyżej opisane kroki spowodują przeniesienie do widoku ,,Szczegóły usługi’’, z którego należy przejść do
,,Uprawnieni użytkownicy’’. Z tej zakładki administrator może usunąć dostęp do usługi poprzez kliknięcie
lewym przyciskiem myszy na odpowiedniego Użytkownika i wybranie przycisku ,,Usuń’’ znajdującego się nad
tabelą z użytkownikami (Rys. 22). Użycie przycisku ,,Usuń’’ wiąże się z odebraniem dostępu do aplikacji danej
osobie.

Rys. 22 Usuwanie dostępu do usługi
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Usunięcie użytkownika można również dokonać z widoku ,,Użytkownicy’’ poprzez kliknięcie lewym przyciskiem
myszy na danego użytkownika i wybranie przycisku ,,Szczegóły’’ (Rys. 23).

Rys. 23 Użytkownicy usługi
Powyższe kroki powodują przeniesienie do widoku, z którego można przejść do informacji o
Użytkowniku/Uczestniku, usługach, do których ma dostęp jako Użytkownik/Uczestnik lub Administrator oraz
istnieje możliwość wyświetlenia wniosków złożonych z danego konta. W zakładce ,,Dostęp do usług’’
widoczne są usługi, do których użytkownik ma dostęp i z tej zakładki można dokonać usunięcia tego dostępu
(Rys. 24).

Rys. 24 Usuwanie dostępu do usługi

Administrator ma możliwość przeglądania szczegółów dotyczących usług, w których jest Administratorem. W
tym celu należy w widoku ,,Usługi’’ kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiednią usługę i wybrać przycisk
,,Szczegóły’’, który znajduje się nad listą (Rys. 22).
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Na ekranie z danymi dotyczącymi usługi (Rys. 25) znajdują się tematyczne zakładki dające dostęp do
następujących informacji:
•
•
•

Uprawnieni użytkownicy – wykaz osób mających dostęp do danej usługi w roli użytkownika,
Administratorzy usługi – wykaz osób mających dostęp do danej usługi w roli administratora,
Złożone wnioski – listę wniosków dostępowych złożonych przez użytkowników i administratorów w
danej usłudze ze wskazaniem ich bieżącego statusu.

Rys. 25 Dane o usłudze (analogiczny ekran pojawi się dla Repozytorium transakcji SFTR)
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