NSIS Lokal IdP pakke
Signaturgruppens teknologipakke til NSIS revision og anmeldelse af
organisationens Lokal IdP
NSIS standarden

SoloID to-faktor løsningerne

National Standard for Identiteters Sikringsniveau er den
nye standard, der supplerer NemID
medarbejdersignatur fremadrettet, når medarbejderne
skal på nationale tjenester, som behandler følsomme
persondata. Det nye sikringsniveau forudsættes i
tjenester på fælleskommunal rammearkitektur, til Aula
og Unilogin på skoleområdet og er også best practice i
forhold til sikker adgangskontrol til beskyttelse af data,
som er omfattet af GDPR-lovgivning. Der vil desuden
være en parallelperiode fra 2021, hvor jeres brugere vil
have behov for både en NemID medarbejdersignatur på
Signaturcentral og en ny NemLog-in3 erhvervsidentitet
på NSIS lokal IdP.

SoloID to-faktor løsningerne,understøtter to-faktor
sikkerhed sammen med MS ADFS fødereringsserver.
SoloID løsningerne omfatter dels en app til mobile
devices understøttende IOS, Android og Chrome OS,
dels en to-faktor komponent til desktops understøttende
Windows og Mac OS, som lader en brugers personlige
hardware udgøre en "usynlig" anden faktor i brugerens
hverdag.

NSIS Lokal IdP pakke

NSIS revision og anmeldelse

NSIS Lokal IdP teknologipakken opfylder hovedparten
af de tekniske NSIS krav, således at opgaven med at
revidere og NSIS anmelde jeres Lokal IdP bliver så
kosteffektiv som mulig.
Vi implementerer pakken hos pilotkommuner sommeren
2020, og derefter er vi klar til at udrulle til vores kunder i
fire bølger fra sommeren 2020 til sommeren 2021.
Pakken illustreres herunder med et sortiment af SoloID
to-faktor løsninger hos brugerne.

Sammen med NSIS Lokal IdP pakken leverer vi en
skabelon for NSIS anmeldelse, som dokumenterer
hvilke NSIS krav teknologipakken opfylder, og hvilke
krav kunden selv skal opfylde. De resterende krav
omfatter primært sikker drift, interne procedurer og
dokumentation af vilkår etc.

SoloID-løsningerne understøtter også anvendelse af
personlig FIDO-baserede hardwarenøgle og ID kort.
Dermed kan også brugere uden personlig hardware få
en sikker og brugervenlig to-faktorløsning.

Signaturgruppen deltager også i forberedelse af
grundlag for NSIS revisionen med best practise
materiale, som er testet hos pilotkommunerne i
samarbejde med markedsførende revisionshuse.
Kontakt os på:
70 25 64 25 eller på salg@signaturgruppen.dk.
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Kosteffektiv NSIS compliance
Best practise teknisk sikkerhed og Nets
MitID Broker integration
Specialist rådgivning og støtte i
revision
Signaturgruppens kendte support og
sparring i dagligdagen!

Figur: NSIS lokal IdP pakkens komponenter

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?

