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Marknadens främsta 
utbildning för 
support- och 
Helpdeskpersonal i 
organisationer som 
använder Net iD och 
smarta kort som 
inloggningsmetod

 

 

I korthet

•  Funktionerna som ger  
användarnytta 

•  Optimering och förvaltning av 
programpaket

• Livscykelhantering av smarta 
kort och certifikat 

• Certifikat och smarta kort i 
mobila plattformar

• Snabbare inloggningstid med 
sessionsförflyttning och  
användarväxling (FUS)

• Single sign-on, SSO
• Förvaltning av  

smartkortinfrastruktur
• Felsökning, support och  

optimering
• Praktiska Hands-on-övningar

Introduktion

Kursen fokuserar på optimering av 
funktioner, felsökning, hantering av 
användare och förvaltning av en 
modern PKI-lösning med smarta kort
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Vill du veta mer? 

SecMaker är Nordens ledande leverantör av 
smartkortbaserade säkerhetslösningar till 
företag, myndigheter och organisationer. 
Med produktfamiljen Net iD skyddar och 
säkerställer vi information, system och 
datatrafik hos över en miljon användare. 
Net iD uppskattas av säkerhetsansvariga och 
IT-chefer för sin höga säkerhetsnivå, 
flexibilitet och kostnadseffektivitet. 
Medarbetare uppskattar våra lösningar för att 
de erbjuder säker och enkel inloggning, också 
vid mobilt arbete.

SecMaker AB 
08-601 23 00 

info@secmaker.com

www.secmaker.com

  
Kursbeskrivning

Net iD Support and Helpdesk 
Training fokuserar på optimering av 
funktioner, felsökning, hantering av 
användare och förvaltning. 
Du får en genuin förståelse för 
fördelarna med smarta kort.  
Vi lär dig handgripliga åtgärder som 
både ökar säkerheten och 
enkelheten för användarna vid 
övergången från inloggning med 
traditionella lösenord till säker 
inloggning med smarta kort.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande 
förståelse för bakomliggande IT-
infrastruktur, Microsoft Active 
Directory, Microsoft Certificate 
Authority och Windows server/klient.

Målgrupp

Kursen är avsedd för PC-tekniker, 
korthandläggare och 
förvaltningspersonal i organisationer 
som vill kunna använda Net iD och 
smarta kort som inloggningsmetod.

Kursinnehåll 

• PKI som informationssäkerhets-
metod

• Windowsinloggning med  
Net iD Enterprise

• Single sign on, Credential  
Provider, Challenge response, 
Change provider (PIN)

• Automatisering av processer 
med Net iD Watch

• Group Policystyrning och  
paketering av Net iD Enterprise

• Sessionsförflyttning med Citrix, 
VMware, Microsoft AzureApp.

• Nyheter i Net iD Connector för 
snabbare och smidigare  
inloggning i Citrix

• Mobilitet med Net iD Access & 
Net iD SDK

• Hantering och utgivning av kort 
med Net iD Portal

Kursmaterial

En utförlig kurspärm från SecMaker 
ingår i kursavgiften. Kursmaterial kan 
inte köpas separat.
Kursen leds av våra erfarna 
integratörer i moderna 
utbildningslokaler. Eleverna får 
tillgång till varsin modern dator för 
hands-on-övningar. 

Kurslängd

Net iD  
Support and Helpdesk Training, 
2 dagar: kl 9.00-16:30
13.900 SEK + moms

Frukost, lunch och fika ingår i kursen. 
Vänligen meddela särskilda 
önskemål om kost vid allergi eller 
liknande

För utbildningsdatum och anmälan 
se här

Net iD Enterprise integrerar smartkort i 
alla typer av applikationer som stödjer 
certifikatbaserad IT-säkerhet.


