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Multifaktors- 
autentisering till 

alla klienter 
Net iD Access ger dig full PKI-baserad multifaktorautentisering 

till verksamhetskritisk information och applikationer
på alla typer av klienter.



Net iD Access
Net iD Access ger dig full PKI-baserad multifaktorautentisering till verksamhetskritisk information och app-
likationer på alla typer av klienter. Tack vare stöd för iOS och Android får du bibehållen säkerhet också på 
mobiltelefon och surfplattor. Du säkrar dina användare med filcertifikat eller smartkort via extern kortläsare. 
Net iD Access fungerar lika bra med webbapplikationer som mobila appar.

FLER FÖRDELAR MED NET iD ACCESS
• Tillgång till verksamhetskritisk information var du än är
• Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur
• Hanterar klientappars behov av integration med kortläsare, kort, nycklar, certifikat
• Kostnadsfri för nedladdning till iOS, Android 
• Finns även för Windows, macOS, Linux och Chrome OS
• Tillåter ID-växling
• Flera färdiga integrationer mot IdP, journalsystem, Office 365 mm, mm
• Unikt stöd för säker Citrixinloggning

Produktspecifikation
Smartkort, YubiKey eller filbaserade certifikat
Net iD Access stöder alla vanliga smartkort på 
marknaden och YubiKey. Om du inte vill använda 
smartkort kan du med Net iD Portal enkelt skapa 
utgivningsflöden anpassade efter organisationens 
behov med YubiKeys och/eller filbaserade certifikat.

ID-växling (derived credentials) 
Net iD Access tillsammans med Net iD Portal gör det 
möjligt att ID-växla från befintligt smartkort till YubiKey 
eller till en skyddad area för nycklar/certifikat inne i 
själva Net iD Access-appen på mobila enheter med 
iOS eller Android. 

Färdiga integrationer
En rad identitetsintygare (IdP) stöder redan Net 
iD Access i sina produkter, exempelvis PhenixID, 
Svensk e-identitet, Mobilityguard och Curity. Stödet 
används för inloggning/underskrift i både appar 
och webbapplikationer. Till exempel Treserva, 
Cosmic Nova, SwipeCare och Phoniro Care. Med 
en MFA-adapter för Net iD Access kan du dessut-
om etablera inloggning till en rad ADFS-integrerade 
(Active Directory Federation Services) applikationer. 
Kontakta SecMaker om du vill veta mer.

Säker Citrixinloggning
Snabbt och säker autentisering med PIN-kod mot 
Citrix ADC (tidigare NetScaler) och StoreFront för 
anslutning mot både Citrix XenApp och XenDesktop.

Net iD Access Server
Vår serverkomponent hanterar all kommunikation 
med anropande identitetsintygare (IdP) och/eller 
applikationer samt om så önskas med bakomliggande 
PKI-infrastrukturs spärrinformation (via Windows 
inbyggda funktioner för OCSP och CRL). 

Här konfigureras vilka tjänster Net iD Access ska 
användas för, och vilka certifikatutfärdare som 
godkänns för åtkomst till tjänsterna. Net iD Access 
Server installeras som en web service under Microsoft 
Internet Information Server, IIS. Konfigurationen 
hanteras via en enkel XML-fil.

Gränssnitt mellan Net iD Access och ansluten tjänst
För att garantera integriteten för informationsutbytet 
mellan Net iD Access-apparna och Net iD Access 
Server sker kommunikationen via TLS kompletterat 
med ytterligare ett krypteringslager. För trafiken mellan 
IdP/applikationsserver och Net iD Access Server kan 
dubbelriktad TLS aktiveras om så önskas.

Net iD Access Client
Appar/applikationer för iOS, Android, Microsoft Win-
dows 7/8/10, macOS och Linux.

Net iD Access Server
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 och 2019.

Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016 och 2017.

Gränssnitt
Webservice för anrop från tjänsteleverantörens 
server (IdP)

Anrop för appväxling via URL-schema

Intern webservice för kommunikation med Net iD 
Access applikationerna

Hårdvarustöd via PC/SC (kortläsare och smartkort)

Standarder
TLS för all kommunikation, digitala signaturer enligt 
PKCS#7 och RAW

Kortläsare
iOS - Identos Tactivo för iPhone och iPad (Precise 
Biometrics)

Android - Identos Tactivo (Precise Biometrics)

Windows, macOS, Linux - Läsare kompatibla med 
PC/SC-standarden

Stöd för ytterligare kortläsare för mobila enheter 
utvärderas och läggs till löpande

Smartkort
Stöd för kort formaterade enligt standarderna PIV, 
PKCS#15 1.1 och ISO7816-15. Därutöver stöd för 
PKI-delen i YubiKey. En flexibel arkitektur gör det 
möjligt att enkelt lägga till stöd för nya smartkort vid 
behov.

Webbläsare
Webbläsaroberoende, fungerar med alla webbläsare.

Språk
Svenska, Engelska, Finska och Norska.

Licensiering
Licensiering av Net iD Access hanteras i Net iD 
Access Server baserat på antal unika användare. 
Standardversioner av klientapplikationerna för olika 
plattformar ingår i priset för licensen.

Fördelar med Net iD Access
Du får ökad flexibilitet och möjlighet att använda moderna kommunikationsverktyg som förenklar arbetet och 
tillåter ett mobilt arbetssätt. Utöver stöd för autentisering med smartkortbaserade eller filbaserade e-identite-
ter, ingår även funktioner för signering. En rad färdiga integrationer säkerställer att Net iD Access gör jobbet i 
just din IT-miljö.

Du kan även använda YubiKey Lightning med inbyggd Net iD Access App för säker och snabb åtkomst till 
tjänsterna med din iPhone eller Androidenhet. YubiKey Lightning utökar användarnyttan eftersom den utöver 
PKI även stöder en rad andra protokoll och tjänster.
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Vill du veta mer? 
För mer utförlig information eller en utvärderingslicens, kontakta oss på SecMaker 

via e-post info@secmaker.com eller telefon 08-601 23 00. Du kan även gå in på vår Youtube kanal  
för att se filmerna om Net iD-produkterna.

SecMaker – 
med drivkraften att göra skillnad

Risken för identitetsstölder och nätbedrägerier växer snabbt. Inte minst för företagare som utsätts för virus, 
dataintrång, id-kapning, stulna lösenord och utpressningsprogram. I många fall kan konsekvenserna för 
verksamheten vara förödande. Men det går att öka säkerheten med enkla metoder, Secmaker hjälper dig 
att minska riskerna. Vi är Nordens ledande leverantör av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, 
myndigheter och organisationer. Vi skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över 1,5 
miljoner nöjda användare.

Så fungerar det
Net iD Access erbjuder en helhetslösning för mobil säkerhet med en kostnadsfri applikation för klientsidan 
och en serverkomponent. Lösningen ger dig full multifaktorautentisering (MFA) till dina appar utan behov av 
avancerad PKI-utveckling. Du väljer själv om du vill hantera validering och spärrkontroll i Net iD Access Ser-
ver eller på serversidan i dina tjänster. När användaren vill logga in mot en tjänst anger hon sitt användar-ID 
i tjänsteapplikationen som skickar det vidare till tjänstens serversida. Servern skickar i sin tur en inloggnings-
begäran för användaren till Net iD Access Server via ett enkelt webserviceanrop. Samtidigt växlas använda-
ren över till applikationen.

Själva inloggningen med kortet, YubiKey eller den filbaserade e-identiteten sker mot Net iD Access Server. 
Net iD Access Server verifierar användaren och meddelar tjänstens serversida att allt är klart. Användaren 
växlas automatiskt tillbaka till tjänsteapplikationen och får åtkomst till den begärda tjänsten. Net iD Access 
separerar informationskanalen från ”säkerhetskanalen”. Detta kallas även utombandsautentisering (out-of-
band authentication). 

Det möjliggör en rad olika användningsfall. Vilket som ska användas styrs genom konfiguration för varje 
tjänst. Ett exempel är att inloggning kan initieras i en applikation på en enhet medan autentiseringen sker på 
en annan enhet. I ett annat scenario kan tillgången till kritiska tjänster begränsas så att de endast är tillgäng-
liga från den enhet där kortet finns.

För att funktionen med växling mellan Net iD Access och webbläsare/tjänsteapp ska fungera krävs att ett 
specifikt anrop implementeras i webbsidorna/tjänsteappen.

SecMaker AB
Uddvägen 7 | 131 54 Nacka

08-601 23 00 | info@secmaker.com www.secmaker.com


