NSIS-3 programmet
NSIS sikringsniveau 3 er den nye standard der supplerer NemID medarbejdersignatur fremadrettet, når medarbejderne skal på
nationale tjenester som behandler følsomme data. Det nye sikringsniveau forudsættes i tjenester på fælleskommunal
rammearkitektur, til AULA på skoleområdet og er også best practise i forhold til sikker adgangskontrol til beskyttelse af data,
som er omfattet af GDPR lovgivning.

To-faktor til AULA
Hele skole- og dagtilbudsområdet løftes i disse år med brugerportalsinitiativet (BPI),
AULA og digitale læringsplatforme. Kommunerne skal til sommer 2019 give
skolepersonale mulighed for at logge på portalerne med en to-faktor løsning.
Efterfølgende skal personale i dagtilbud have samme muligheder.
Signaturgruppen har udviklet en ny sikkerheds-app, SoloID, som understøtter tofaktor sikkerhed sammen med jeres MS ADFS fødereringsserver. SoloID understøtter
mobile devices baseret på IOS og Android samt desktops med Chromebook, Windows
og MacOS-styresystemer.

NSIS 3 rammeaftale
Der bliver travlt i foråret 2019 når bølgeplanen for AULA skal have alle 98 kommuner koblet på. De tekniske løsninger skal
allerede anvendes ved opstarten af den bølge som en kommune deltager i, så superbrugere og lærere kan uddannes på
systemerne – og hos nogle kommuner måske endda før dette tidspunkt.
For at vi sammen kan anvende vores ressourcer bedst muligt, giver vi nu et godt tilbud til alle vores nuværende kunder om
en rammeaftale med en indbygget rabatmodel på de omfattede ydelser, som I vælger fra os fra NSIS-3 produktsortimentet
helt frem til sommer 2019, hvor AULA går i luften.

Lad os komme i gang tidligt!
-

Rammeaftaler indgået i 2. kvartal 2018 (dvs. senest d. 30/6-18) udløser 10% rabat på omfattede ydelser
Rammeraftaler indgået i resten af 2018 udløser 5% rabat på omfattede ydelser.
Rabatten beregnes på ydelser fra vores NSIS 3 produktsortiment (de omfattede ydelser), som I indgår
aftale med os om indtil d. 30. juni 2019.

Rammeaftalen træder i kraft ved første aftale/køb af en af de omfattede ydelser fra NSIS 3 produktsortimentet, som for
eksempel Signaturgruppens NSIS-3 workshop til kr. 9.800,- eller en SoloID to-faktor app softwareløsning.
Mulighederne er mange, så lad os drøfte dem sammen snarest muligt. Det er vores målsætning at afklare samarbejdsmulighederne snarest, så vi kan prioritere vores indsats i forhold til forløbet i bølgeplanen.
Hvis du vil høre nærmere, før vi kontakter dig, er du velkommen til at vende tilbage til os på tlf. 70 25 64 25 eller
salg@signaturgruppen.dk.

