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Secure Manager Guide  
– Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager 
Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i 
administrationsportalen Secure Manager som ingår i tjänsten Telia Secure Remote User.  
Här hittar du också förklaringar på en del tekniska begrepp.  
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1 Introduktion 
Detta dokument vänder sig till dig som har tjänsten Telia Secure Remote User och som i 
rollen av administratör har möjlighet att hantera rättigheter, användarprofiler och användare 
i portalen Secure Manager. Dokumentet ska hjälpa dig att beställa nya användarprofiler 
eller förändringar i befintliga. 

I portalen Secure Manager beställer du som administratör nya användarprofiler eller 
förändringar i befintliga. En användarprofil specificerar vad användaren ska få åtkomst till 
för resurser på ert företags nätverk samt vilken användarautentisering som tillåts för att nå 
den aktuella användarprofilen. 

Kunder som integrerar Telia Secure Remote User mot ett eget så kallat Active Directory, 
AD administrerar inte användarna i Secure Manager men måste alltid beställa nya 
användarprofiler eller förändring av befintliga via Secure Manager. 

Allt kan inte beställas i Secure Manager. Gäller det utökning av antalet samtidiga 
användare i tjänsten eller tillvalstjänster som t.ex. rapporter så måste det beställas via din 
ordinarie säljkontakt på Telia. 

 

2 Syftet med detta dokument 
Att förtydliga tekniska termer och begrepp som förekommer i flödet när man som 
administratör ska beställa nya användarprofiler eller förändringar i befintliga. 

På supportsidan för Telia Secure Remote User, www.telia.se/supportsecureremoteuser, 
finns enkla guider som går beskriver de vanligaste användarfallen. Detta dokument syftar 
alltså till att ge dig mer detaljerad information om uppgifterna som efter frågas i samband 
med att du lägger en beställning i Secure Manager.  

3 Målgrupp 
Målgruppen för detta dokument är du som är administratör och ska beställa nya 
användarprofiler eller förändringar i befintliga. Dokumentet riktar sig också till tekniker som 
ska bidra vid design av teknisk lösning. 

4 Access till Secure Manager 
Du når Secure Manager via www.telia.se/semsms. Via denna sidan kan du som 
administratör logga in i Secure Manager med hjälp av engångslösenord som skickas ut till 
dig via SMS (Använder du äldre certifikatinloggning så är den tillgänglig härifrån också). 
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5 Guide – Att beställa användarprofiler  
I detta avsnitt beskriver vi de tekniska aspekterna för olika möjliga beställningsbara 
konfigureringar avseende användarprofiler. 

5.1 Gör ny beställning 

 
Bild 5.1 

Steg ett är att du som administratör väljer Gör ny beställning. Nu leds du in i ett flöde där 
du uppmanas att ange olika designdata beroende på om du vill använda den aktuella 
tekniken / filtreringen eller ej 

5.2 Välj beställningstyp 
Nästa steg är att välja Beställningstyp i en rullgardinsmeny enligt Bild 5-2 nedan. Det är 
endast de fyra nedersta valen som är aktuella för dig som har tjänsten Telia Secure 
Remote User. Här väljer du om du vill beställa en ny, förändra en befintlig eller om du vill ta 
bort en profil. Alla dessa val leder dig in i ett arbetsflöde. När du har definierat önskade 
ändringar så skickas dessa till leveranskontoret för Telia Secure Remote User för 
implementering. OBS! Här kan man endast välja något av de fyra sista alternativen. 

I detta exempel väljer vi Ny SSL-VPN-profil och klickar på Fortsätt. 

 
Bild 5-2 
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5.3 Profiluppgifter: Beställ Sms+ autentisering 

Nu inleder vi arbetet med att definiera den nya användarprofilens egenskaper. 

Det första steget är att ange vilken autentiseringsmetod som ska gälla för den nya 
användarprofilen (Observera att SecureID och Mobilcertifikat kan inte beställas). Ange 
gärna en beskrivning av din profil och Klicka därefter på Fortsätt. Se bild 5.3. 

 
Bild 5.3 

 
5.4 Webbfavoriter 

Nu hamnar du på sidan Webbfavoriter. Om Ni på företaget har SSL-VPN inloggning via 
webbläsare så definierar du här vilka resurser som ska kunna nås från sidan. Använder ni 
ingen webbaserad inloggning så kan du hoppa över detta steg genom att direkt klicka på 
Fortsätt. 
 
Definiera och lägg till webbsidor som ni vill tillåta access till. När du är klar klicka Fortsätt. 

 
Bild 5.4 
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Konfigurationsexempel:  

Definiera tillåtna länkar t.ex.  

Länkens namn:  Internwebb 
URL:   http://internwebb.foretaget.se 

 
5.5 Terminaltjänster  

Terminaltjänster ingår normalt inte i Telia Secure Remote User.  
Om Ni på företaget har SSL-VPN inloggning via webbläsare så definierar du här vilka 
resurser som ska kunna nås från sidan. Använder ni ingen webbaserad inloggning så kan 
du hoppa över detta steg genom att direkt klicka på Fortsätt. 

 
Bild 5.5 
 

 

Beskrivning av funktionen 

Funktionen innebär att företagets användare kopplar upp sig mot Telia Secure Remote 
User via en webbläsare. Användaren väljer därefter att klicka på en länk som leder till en  
Microsoft RDP server. Nu kopplar TSRU upp sig mot servern med hjälp av Microsoft RDP. 
Användarens upplever att åtkomsten realiseras via den vanliga webbläsaren. Principen är 
liknande för andra terminalemuleringstekniker. 

 

Konfigurationsexempel:  

Terminaltjänst funktionen används för att realisera en terminal emulerings session på en 
Windows terminal server (Windows Remote Desktop), Citrix NFuse server eller på en Citrix 
Metaframe server.  

 

Att tänka på: Viktigt att säkra att resurserna som ska kunna nås är tillgängliga från TSRU 
plattformen. Annars kan vi inte etablera sessionerna för användarna. Det innebär t.ex. att 
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brandväggar måste vara rätt konfigurerade och att aktuellt nät som resursen står på måste 
vara nåbart ur ett routingperspektiv (adressering). 

 

- Exempel Windows Remote Desktop: 

Länkens namn: Företagets Ekonomisystem  

Tjänstetyp: Microsoft RDP 

Värd: 10.20.2.1  

Port: 3389 

Applikation: Definierar om en specifik applikation på terminalservern ska automatstartas vid 
uppkoppling mot den aktuella RDP servern. Ange här delningsstigen där applikationen 
ligger som ska automatstartas. Exempelvis:  \\ekonomisys.foretaget.se\ ekonomi\kalkyl.exe 
 

- Exempel Citrix: 

Länkens namn: Företagets Ekonomisystem  

Tjänstetyp: Citrix ICA Terminal Server 

Värd: 10.20.2.1  

Port: 1494 

Applikation: Definierar om en specifik applikation på terminalservern ska automatstartas vid 
uppkoppling mot den aktuella Citrix servern.  Ange här delningsstigen där applikationen 
ligger som ska automatstartas. Exempelvis:  \\ekonomisys.foretaget.se\ ekonomi\kalkyl.exe 
 

 
5.6 Windows fildelning 

 

Windows fildelning. Här anger du om vill ha fildelning. Om Ni på företaget har Windows 
fildelning så definierar du här länken. Använder ni ingen fildelning så kan du hoppa över 
detta steg genom att direkt klicka på Fortsätt. 

 
Bild 5.6 
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Definiera Länkens namn och Delningsstig. 

Delningsstig är en länk som leder till en delad mapp på det egna nätverket. När du är klar 
klicka Fortsätt. 

 

Konfigurationsexempel: 

Länkens namn: Dokumentmallar 

Delningsstig:  \\dokument.foretaget.se\dokumentmallar\  alternativt 
\\192.168.1.32\dokumentmallar\ 

 
5.7 Tjänsten Citrix Web 

 

Tjänsten Citrix Web. Använder ni inte Citrix Web så kan du hoppa över detta steg genom 
att direkt klicka på Fortsätt. 
 
Om ni på företaget använder tjänsten Citrix Web, definieras länkarna här. När du är klar 
klicka på Fortsätt.   

 

 
Bild 5.7 

 

Vad är Citrix Web: Om Ni har en Citrix Web så kan ert företags användare nå denna via 
webbläsaraccess i TSRU. Genom att konfigurera Citrix Web på denna sidan så visas en 
länk på ert företags startsida i TSRU varifrån användaren kan länka sig vidare till den 
aktuella Citrix Web som Ni har på ert nätverk. 
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Konfigurationsexempel 
Länkens namn: Företagets Internwebb  

Beskrivning: Här finna all intern information tillgänglig  

Webbportalens URL: http://internwebb.foretaget.se   

ICA: Klienttyp: Här väljer du vilken klient som du vill att användaren ska använda i 
kontakten mot er Citrix Web  

Version av Metaframeserver: Ange versionen på Er Citrix Metaframeserver 

 

META FRAME SERVER 

IP-adress: 192.168.1.44  

Port: 8080  

 
5.8 Nätanslutning 

Här anges DNS och ev. IP-pool som ska delas ut. 

 

 

http://internwebb.foretaget.se/
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Bild 5-8 

 

 

Konfigurationsexempel och beskrivning: 
 

Aktivera nätanslutning – innebär att tillåta VPN-access utan webbläsare. 
På denna sidan definierar du om denna användarprofil ska kunna användas för renodlad 
VPN-access till nät och resurser på dessa nät. Tidigare i beställningsflödet har det handlat 
om att definiera åtkomst till resurser via Webbläsare (SSL-VPN). På denna sidan handlar 
det om renodlad VPN-access utan webbläsare. Istället används en VPN-klient t.ex. 
Network Connect eller Junos Pulse. Om du inte ska tillåta renodlad VPN-access på denna 
användarprofil så kan du klicka på knappen Fortsätt. 

 

DNS/WINS-servrar 

DNS/WINS-servrar:  Ange IP-adresserna till er primär och sekundär 
DNS/WINS servrar. 

DNS-ändelse:    foretaget.se, foretaget.local  (exempel) 

 

IP-Områden: 192.168.1.1 – 192.168.1.67  (exempel) 

 

Regler för begränsning av nätverksklients anslutning 

Nätverk:  192.168.2.0   (exempel) 

Mask:    /24  (exempel: Innebär 192.168.2.1 – 192.168.2.255) 

Tjänster: 80, 443, 3389   (Exempel på tjänster: webb, https, RDP) 

Tillåt/Släpp: Ange om regeln är en begränsande eller tillåtande regel. 
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5.9 Windows Secure Application Manager, WSAM 

 

Windows Secure Application Manager. Om Ni på företaget har Windows Secure 
Application Manager så definierar du det här. Använder ni inte Windows Secure Application 
Manager så kan du hoppa över detta steg genom att direkt klicka på Fortsätt. 
 
Definiera WSAM destinationer. När du är klar klicka på Lägg till och sedan Fortsätt 

 

 
 

Bild 5.9 

 

Konfigurationsexempel och beskrivning 

 

Beskrivning 

WSAM är en Windows baserad lösning som möjliggör säker trafik till individuella 
klienter/server applikationer som t.ex. Microsoft Outlook, Citrix, Lotus Notes, Microsoft 
fildelning och för att nå applikations servrar. Man kan ladda ned och starta WSAM med 
hjälp av antingen en ActiveX komponent som tillhandahålls i Telia Secure Remote User, en 
JAVA leverans mekanism, eller med hjälp av en förinstallerad WSAM klient på 
användarens dator.  

Vid behov av WSAM baserad teknik så bistår Telia med konsulthjälp för design och 
implementering. 

Exemplet nedan ger tillgång till alla resurser på 10.10.10 - nätet och tillåter tjänsterna 
webbåtkomst (port 80) samt säker krypterad webbåtkomst via SSL (port 443). 

Nätverk: 10.10.10.0  

Mask:  255.255.255.0 

Tjänster:  80,443 
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5.10 Bekräfta beställningen 

Denna sida är en sammanställning på gjorda val. Ange önskad leveranstid (normalt inom 5 
arbetsdagar) och klicka på Sänd. Nu skickas beställningen till vår leveransenhet som i 
detta exempel implementerar en Ny användarprofil. På samma sätt hanteras 
ändringsbeställningar på befintliga användarprofiler. 
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Bild 5.10 

 

Alternativet ”Snabbt” (1 arbetsdag, extraavgift) i Bild 5.10 ovan kan inte väljas om inte det 
har avtalats separat och stämts av med Leveranskontoret för Telia Secure Remote User.  

Leveranstiden är beroende på omfattning och komplexitet på innehållet i lagd beställning. 
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