Password Reset med NemID
Gør det muligt for jeres medarbejdere at gribe deres NemID og vælge et nyt
password til netværk og EOJ-system 24 timer i døgnet.
Glemte adgangskoder koster!
Når jeres medarbejdere ikke kan huske deres adgangskoder,
koster det dyrt! De kan ikke udføre deres opgave og bruger
IT-supportens tid.

- siger Bent Christensen, it-tekniker hos Bornholms
Regionskommune og ansvarlig på implementeringen.

Det har ikke tidligere været let at lave effektive løsninger på
problemet med de glemte adgangskoder. Men med NemID
ude hos mere end 4,3 mio. danskere har næsten alle jeres
medarbejdere i dag en sikker digital identitet i lommen, som
de husker adgangskoden til, og som de passer godt på!

Også til glemte EOJ-passwords om natten
Hjemmesygeplejen arbejder døgnet rundt! Nu kan
medarbejderne selv vælge et nyt password til jeres EOJløsning med NemID midt om natten, uden at I behøver at
have en IT-support tilgængelig 24 timer i døgnet. Løsningen
integrerer til EOJ-løsninger fra KMD, CSC og Avaleo.
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Let at installere og bygge videre på!
Implementeringen af løsningen kræver meget lidt af jeres
IT- afdeling, og er noget som vi hjælper jer med at komme i
luften med på en enkelt dag hos jer.
Løsningen fungerer straks på basis af CPR-nummer, uden
at den enkelte medarbejder skal gøre noget for at
tilmelde sig, blive belemret med velkomstmails eller
svare på spørgsmål.
Password Reset med NemID integrerer til andre af de NemID
løsninger, Signaturgruppen leverer, såsom login til Intranet,
Citrix og VPN, som også baserer sig på sammenkobling af
jeres personaledatabase og medarbejdernes NemID.

Det siger kunderne
I Bornholms Regionskommune har medarbejderne mulighed
for at anvende NemID til intranet, webmail, HR- system,
VPN og til password reset. Erfaringerne er positive:

Bornholms Regionskommune
Frederiksberg Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Ishøj Kommune
Kalundborg Kommune
Ministeriet for ligestilling og Kirke
Norddjurs Kommune
Næstved KommuneOK AMBA
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Sorø Kommune
Sønderborg Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg KommuneAarhus Kommune

Læs mere om Password Reset med NemID og om erfaringerne
i Bornholms Regionskommune på www.signaturgruppen.dk.

Fordele
»

Selvbetjent nulstilling af AD password

»

Nulstilling af KMD Care password

»

Øget sikkerhed, mindre support og spildtid

”Det er et dejligt system. Det kører bare, og der er
ingen brok. Det bruges flittigt til både password
reset og logon”

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?

