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Vi har tagit fram en lösning som hjälper er 

Förbättra – genom hög grad av automation

Förenkla – lätt att skala, lätt att införa

Förhöja – er säkerhet

Förbilliga – mindre manuellt arbete och 

genom att ni slipper att bygga själva

EN MOLNBASERAD

Identitet och 

behörighetstjänst 



Varför?



Krav på snabbhet och effektivitet luckrar upp 

organisationsgränserna

IGÅR IDAG IMORGON

Interna aktörer

Externa aktörer



Identitetshantering 

Hur ser det ut 2020?

80% av alla organisationer ger fri tillgång till 

icke-kritisk information

80% av alla digitala accesser sker via mobiler 

och icke-managerade PC:s

70% av alla organisationer kommer att använda 

attributbaserad kontroll för att hantera skyddsvärd 

information.

60% av de digitala identiteterna som interagerar 

med organisationen kommer att komma från 

externa identitetsutställare

60% av all identitetsinformation och intelligens 
kommer att skapa direkt affärsvärde

År 2020, kommer Internet av saker omdefiniera 

konceptet Identitetshantering till att omfatta vad 

personer äger, delar och använder

Dessutom – nya krav på personuppgiftsbehandling 

Från EU. Rätten att kunna raderas, dataskydds-

Garantier, konsekvensanalyser mm



Vi har en gedigen bakgrund som experter

Ledande i Sverige för offentlig sektor inom området 

Identitet och behörighets – lösningar. 

Arbetar med flera produkter.

Pulsen inom IAM-området

• 140 kommuner

• 10 Myndigheter/ Högskolor (Skatteverket, 

Domstolsverket, Lantmäteriet, Bolagsverket mm)

• 5 Landsting/Regioner (VGR, Region Skåne, 

Landstinget Blekinge, Jönköpings Läns Landsting, 

Region Gotland)

• Större privata organisationer (Volvo Cars, Scania, 

OMX, Handelsbanken, Klarna mm)

IDENTITY

MANAGEMENT

LOGGNING

BEHÖRIGHETS-

UPPFÖLJNING

ACCESS

MANAGEMENT



Hur tänkte vi?



Vi har varit bra på 

Driftslösningar i 

+50 år

Skalbart och skräddarsytt. 

Redundant.

Senaste tekniken

Bemannad dygnet runt, hela veckan, året om 

Övervakningen: hårdvara, kapacitet och incidenter

ITIL / ISO 27000.

Applikationsövervakning

Fjärrdrift 

Hosting

Kapacitet



Vi vet vilka likheter det finns mellan stora företag som 

Volvo, Scania  och Älmhults kommun

Vi vet vilka likheter det finns mellan Skatteverket och 

Båstads kommun

Vi vet vilka likheter det finns mellan VGR och 

Kristinehamns kommun

Och vi vet olikheterna….

Vi har lärt oss vad 

som är generiskt!



Vi känner oss trygga 

med de produkter som 

vi behöver!

Microfocus/NetIQ står för ryggraden i lösningen

Mule, Microsoft, Nexus mfl kommer kunna komplettera



Vad innehåller tjänsten?



Digitala identiteter

Anställda 
Elever / Lärare

Leverantörer
Återförsäljare

Privata vårdgivare

Kunder
Medlemmar
Medborgare

Applikationer



Livscykel - Digitala identiteter

Skapa

Tilldela

Använda

Förändra

Avsluta

Automatisk integration med källsystem

(anställda, elever, mm)  eller manuell 

uppdatering via webgränssnitt (externa) –

delegerad administration

Skapa behörigheter i kataloger (AD) 

och olika system och tilldela andra 

IT resurser automatiskt, via 

beställning i självservice (workflow), 

eller från administratör

Identiteten används dagligen för att skapa 

access till olika system och IT – resurser.

Identiteten avslutas eller parkeras –

automatiskt via information från 

källsystem eller manuellt via 

gränssnitt. Behörigheter rensas i alla 

kopplade system och IT resurser.

Digitala identiteten förändras 

automatisk – exempelvis vid 

byte av tjänst eller via 

självservice.

Revidering av behörigheter för 

organisationer med krav på hög 

säkerhet 



• Accesstjänst

• Autentiseringsmetoder

• Loggningstjänst

• Office 365

• Google

• AD

• LDAP

• HSA

• Oracle

• Skatteverket (Navet)
• Lösenord

• Behörigheter

Målsystem

Självserviceportal

QUALITY ID



Tjänster - översikt
Identitet:

• Grundpaket (automation, självservice, notifiering) 

Identitetshantering anställda

• Grundpaket Identitetshantering lärare /studenter

• Grundpaket Identitetshantering externa användare

• Office 365 anslutning 

• Office 365 anslutning  samverkan

• Google apps anslutning 

• Google anslutning – Samverkan

• Loggning av indentitetstjänst

• Kontroll personuppgifter Skatteverket (Navet)

• Identitetssynkronisering - verksamhetsapplikationer

• HSA – Integration

• Telefoni integration

• Integration incidenthanterings system

• Decentraliserad hantering av partners/ privata 

vårdnadsgivare

• Utökad användning av Verksamhetsroller

• Granskning och revidering av behörigheter

• Utökad notifieringstjänst

• Webservice personuppgifter

Access och behörighet:

• SSO till interna verksamhetsapplikationer

• SSO till externa verksamhetsapplikationer  - standard 

integrationer

• Social Accesser för kunder

• Valfria metoder för stark autentisering / inloggning ex 

BankID, Mobilt  BankID, SITHS ev steria, Tjänst mot 

medborggare. E-ID2, biometri, sms, andra token

• Riskbaserad styrning av inloggningsmetoder

• Federationstjänst (Skolfed, Sambi mm)

• SITHS-kortinloggning mobila enheter

• Säker inloggning för Medborgare 

• Fristående Logghantering 



Första kunden

Skolan 

Kristinehamn / Storfors



En bra skolstart

Automatisk livcykelhantering av elever baserad på 

Elevsystem – Procapita

Automatisk livcykelhantering av lärare baserad på 

HR- system Personec, Elevsystem – Procapita

och befintlig Identitetslösning

Automatisk provisionering av identiteter och grupper 

AD och Google Apps

Självservice av lösenord och möjlighet till 

decentraliserad administration som komplement för 

Lärare

SSO via federering mot Google och Skolfederation



DEMO



Frågor?


