Brugervenlig login-løsning giver
frit valg mellem SMS og NemID
Gladsaxe Kommune har erstattet en token-løsning med en billigere og mere
brugervenlig VPN-løsning med login direkte fra Windows login-skærm og med frit
valg mellem SMS og NemID.
Brugervenlighed og fleksibilitet var nøgleordene, da
Gladsaxe Kommune i 2015 begyndte at se sig om efter
en ny login-løsning til VPN. Den eksisterende tokenløsning stod overfor en fornyelse, og Digitaliseringsafdelingen ønskede sig en mere tidssvarende afløser.

skærm. Brugeren klikker blot en checkbox af, når han
eller hun skal bruge sin arbejdscomputer hjemmefra og
ønsker VPN-adgang. Derefter popper en loginbox frem,
hvor brugeren kan indtaste en tilsendt SMS-kode eller
bruge NemID til login.

”Vi skannede markedet for forskellige muligheder, og
blev hurtigt sporet ind på Signaturgruppens løsning. Vi
var ude efter noget, som var fleksibelt i forhold til,
hvilken login-mekanisme man gerne ville bruge – man
skulle både kunne bruge SMS og NemID, siger Martin
Lisberg, der er IT-arkitekt i Gladsaxe Kommune og
fortsætter:

Dermed undgår man den sædvanlige ekstra loginsession i forhold til VPN. At VPN-forbindelsen bliver
etableret allerede ved login, betyder også, at brugeren
får adgang til de samme drev og funktionaliteter som
ved login fra arbejdspladsen netværk.

”Det har en værdi i sig selv, at brugerne kan vælge,
hvilken login-metode der passer dem bedst i den
arbejdssituation, som de nu engang står i.”
Dygtige og pålidelige

Gladsaxe Kommune har tidligere samarbejdet med
Signaturgruppen på andre projekter, blandt andet med
NemID-login til intranet og Signaturcentral.
”De har altid vist sig at være dygtige og pålidelige i
deres leverancer, og vi har haft et godt samarbejde, så
det var også en grund til at vælge dem. Derudover er
der selvfølgelig andre, der kan levere SMS-login, men
mig bekendt er der ikke andre, som kan levere en
løsning med både SMS og NemID,” siger Martin
Lisberg.

Smidig udvikling med fokus på brugerne

Udviklingen og implementeringen af løsningen er sket
i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommunes
Digitaliseringsafdeling og ifølge Martin Lisberg har
forløbet været ”smidigt og hurtigt”.
”Det har været et projekt med fuld fokus på vores
brugere og deres behov, og det betyder, at vi har fået
skabt en bedre og mere brugervenlig løsning - og
tilmed til en billigere pris, end den løsning vi kom
fra,” siger han.
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Valgfrihed mellem SMS og NemID

VPN-login direkte fra Windows login-skærm

Hvor længe har I råd til at vente?

Gladsaxes løsning er særligt brugervenlig, fordi VPNforbindelsen etableres direkte fra Windows login-

Læs mere på www.signaturgruppen.dk og kontakt os på tlf.:
70 25 64 25 eller info@signaturgruppen.dk

Produktive signaturløsninger med visioner
Signaturgruppen har markedets stærkeste kombination af kompetencer og innovative produkter indenfor sikkerhed og digital signatur. Signaturgruppen har deltaget i
hele forløbet omkring udviklingen af OCES digital signatur, og har både visionerne og de tilhørende praktiske løsninger til at realisere potentialet i en produktiv og
sikker signatur infrastruktur i Danmark.
Ring 70256425 og lad os finde ud af hvordan vi kan hjælpe jer. Hvor længe har I råd til at vente?

