NSIS onboarding med Lokal IdP pakke
Forbered jeres brugere til de nye MitID erhvervsidentiteter ultimo 2022
MitID Erhverv med Lokal IdP efteråret 2022
Lokal IdP løsningen fra MitID erhverv forventes nu først
frigivet efteråret 2022. Læs mere om dette på
Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside1.
Mange organisationer er dog allerede i gang med det store
arbejde med at udrulle og auditere deres Lokal IdP løsning.
Signaturgruppen anbefaler sine kunder at fortsætte dette
arbejde og ibrugtage ”onboarding”-komponenterne allerede
fra primo 2022, sådan at den øgede sikkerhed og
selvbetjening giver værdi tidligt hos jer, samtidig med at
helpdesk og brugere forberedes til de nye MitID Erhverv
arbejdsgange.
NSIS onboarding handler om at få medarbejdere og deres
lokale identifikationsmidler gjort klar til at kunne logge ind
hos nationale tjenester, der efterspørger et NSIS
sikringsniveau.
NSIS onboarding omfatter
- medarbejderens accept af IT sikkerhedsbetingelser
- selvbetjent valg af adgangskode
- selvbetjent password reset med NemID/MitID

Hvorfor onboarde allerede nu?
Login via jeres lokale IdP med brug af lokale identifikationsmidler bliver først muligt til efteråret 2022, men der er flere
fordele ved at opstarte NSIS onboarding allerede nu.

For det første, så giver det både jer og jeres medarbejdere
god tid til at vænne jer til NSIS og de opgaver der følger med
kravene til håndtering af lokale erhvervsidentiteter.
For det andet, så er disse opgaver interne, og I kan derfor
selv vælge, hvornår I vil udføre dem.
For det tredje, så vil de nye processer i de fleste tilfælde give
jer en bedre kontrol med jeres brugerkonti og de tilknyttede
identifikationsmidler end I har i dag.
Sidst, men ikke mindst, så giver det jer mulighed for at
afprøve forskellige to-faktor identifikationsmidler samt rent
faktisk at ibrugtage dem allerede nu til fx VPN, webmail eller
andre systemer som I vil beskytte med to-faktor logins.

Hvad skal I gøre?
I behøver ikke at gøre noget. Signaturgruppens
leverancespecialister tager fat i jer, og tilpasser
leveranceplanerne så det passer til jeres ønsker.

Fordele
»
»
»
»

Lang oplæringsperiode
Mere fleksibel planlægning
Bedre sikkerhed allerede nu
Mulighed for to-faktorbeskyttelse allerede nu

Kontakt
Signaturgruppen support:
support@signaturgruppen.dk eller tlf. +45 70256425
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https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommendenemlog-in/nyheder-om-det-kommende-nemlog-in/

Produktive signaturløsninger med visioner
Signaturgruppen har markedets stærkeste kombination af kompetencer og innovative produkter indenfor sikkerhed, eID og digital signatur. Signaturgruppen har deltaget
i hele forløbet omkring udviklingen af OCES, NemID og MitID, og har både visionerne og de tilhørende praktiske løsninger til at realisere potentialet i en produktiv og
sikker eID infrastruktur i Danmark.
Ring 70256425 og lad os finde ud af hvordan vi kan hjælpe jer. Hvor længe har I råd til at vente?

