NemID TU services
En online serviceplatform, som får
NemID tjenester sikkert og effektivt
i luften, og vokser med
ambitionerne!
Let og sikker i luften
NemID TU services bygger på Signaturgruppens
markedsledende software til NemID og NemLog-In.
Med NemID TU services nye cloud platform gør vi det
endnu lettere at komme i luften og videreudbygge
jeres online tjeneste.

Videreudvikling med NemID TU Services!
Med NemID TU Services får I mulighed for at udbygge
jeres tjeneste med flere avancerede funktioner i
takt med at behovet vokser. Det kan for eksempel
omfatte:
•
•

I får en iFrame baseret integration af de komplekse
sikkerhedskritiske funktioner så jeres udviklere
kan fokusere på jeres forretningsbehov.

•
•

NemID login
NemID dokumentsignering med PadES format og
konvertering af Word til PDF
Nets rettighedsstyring
Understøttelse af privat NemID anvendt i
erhvervssammenhæng (tilknyttet CVR nummer)

Signaturmotor signeringsmodul
TU Service stiller en avanceret signeringsmotor
funktionalitet til rådighed for tjenesteudbyderne.
Denne understøtter dokumentsignering i PadES
format, som kan vises og valideres af f.eks. Adobe
Acrobat reader. Konvertering af Word dokumenter til
PDF format understøttes også.
Signaturmotor integreres via en iframe i jeres
løsning således, at brugerne altid befinder sig i
jeres system.
Sammenhængende vedligehold og udbygning
Når I anvender NemID TU Service, sørger vi for at
holde jeres løsning kørende. Vi håndterer blandt
andet:
•
•
•

NemID TU services består af:
•
•
•

Fornyelse af VOCES til NemID
Opdateringer til NemID infrastruktur
Statistik rapporteringer

Priseksempel for mindre løsning:
kr. 30.000,- i etablering og 14.400 i
årlig drift.

Tror I ikke jeres teknikere bliver glade for, at
det er Signaturgruppen der håndterer det næste
opgraderingsprojekt i NemID infrastrukturen?
”Hul igennem” på én og samme dag!
Når I køber adgang til NemID TU services, har I med
det samme adgang til et testmiljø hos os, så I kan
gå i gang med udvikling uden yderligere
papirarbejde og ventetid.
Når de efterfølgende spørgsmål opstår, har I adgang
til markedets stærkeste kompetencer og værktøjer.

Klientsoftware med NemID, CPR opslag,
optimeret spærrecheck, logon og
transaktionssignering
Opkobling til central TU services platform
Specialrådgivning om sikkerhed og
konfiguration på jeres IT platform

Fordele

»

Kom let og sikkert i luften med NemID

»

Minimér jeres projektrisiko

»

Adgang til signering og rettighedsstyring

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?

