MitID migreringsmodul til sundhedstjenester
Hold sundhedsmedarbejderne produktive under migrering til MitID Erhverv med
samtidig understøttelse af NemID, MitID og Lokal IdP
MitID Erhverv EOJ migreringsmodul
NemID medarbejdersignatur skal i løbet af 2022 erstattes med de nye MitID Erhverv løsninger. Medarbejderne vil i en migreringsperiode
have brug for både NemID medarbejdersignatur, til gamle tjenester og MitID Erhverv til nye tjenester og tjenester, der har opdateret til
fuld understøttelse af MitID Erhverv.
MitID Erhverv implementeres enten med brug af MitID identifikationsmider (app, kodeviser eller chip) eller ved implementering af en Lokal
IdP i organisationen. Organisationerne kan også vælge at kombinere disse to løsningsmodeller.

EOJ-adgang med NemID, MitID og Lokal IdP
Signaturgruppen understøtter med ”MitID Erhverv EOJ migreringsmodulet” at Elektroniske Omsorgs Journaler og andre
sundhedsapplikationer har adgang til blandt andet Fælles Medicinkort uafhængigt af om sundhedsmedarbejderen har en NemID
medarbejdersignatur eller en MitID Erhverv baseret på enten en Lokal IdP eller MitID Identifikationsmidler.
Dermed har jeres sundhedsmedarbejdere altid adgang til EOJ, uafhængigt af hvilke erhvervsidentiteter den enkelte sundhedsmedarbejder
anvender på et givet tidspunkt.
Samtidig er I også forberedt til fremtidige udbud og skift af EOJ-leverandør, uden at dette påvirker jeres MitID Erhverv løsning.

Figur: Sundhedsmedarbejdere med forskellige typer adgange til sundhedstjenester
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Hold sundhedspersonale online og produktive under migrering
Afkobling af EOJ-løsning og MitID erhverv løsning

Kontakt os for at høre om jeres EOJ-leverandør er understøttet?
Signaturgruppen salg:
salg@signaturgruppen.dk eller tlf. +45 70256425

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?

