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NET iD PORTAL

Förenklar hantering 
av användare och 

certifikat
Plattformsoberoende administration av smartkort, USB-tokens 

och mobil autentisering för alla system, applikationer och tjänster.



Net iD Portal
Net iD Portal är den nya generationens webbportal för totalmanagerad livscykelhantering av digitala 
identiteter. Portalen hanterar allt som behövs för att införa stark autentisering, (flerfaktorsautentisering) 
i din organisation – smartkort, virtuellt smartkort, YubiKey, mobil app och olika funktionscertifikat som till 
exempel webbservercertifikat. 

FÖRDELAR MED NET iD PORTAL
• Komplett livscykelhantering av smartkort, certifikat och användare via en webbportal

• Gränssnitt för administratörer, handläggare och användare

• Självservice för certifikatanvändare

• Aktivering, upplåsning, förnyelse och spärr av certifikat

• Anpassningsbara utgivningsflöden med XML-konfiguration

• API för integration mot tredjepartssystem

• Utökad spårnings- och loggningsfunktion

• Enkelt gränssnitt som är lätt att förstå 

• Stark tvåfaktorautentisering med PIN-kod mot din Citrix-plattform för en rad olika enheter 
och anslutningsvägar. 

Så fungerar det
Net iD Portal knyter samman organisationens bakomliggande infrastruktur: certifikattjänst, katalogtjänst och 
databas över utfärdade certifikat i ett webbaserat, plattformsoberoende gränssnitt. Utifrån en central personpost 
ger Net iD Portal möjlighet att hantera och överblicka alla medarbetarens digitala identiteter. Smartkort, Yubi-
Key, filbaserade certifikat, certifikat utfärdade till Net iD Access-appen och maskincertifikat av olika slag.

Du kan själv integrera standardversionen eller beställa en skräddarsydd lösning för din organisation. Vi genomför 
arbetet i projektform tillsammans med någon av våra integrationspartners, normalt den systempartner du redan 
anlitar för din IT-drift. 

Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till professionell support som omfattar alla de Net iD produkter 
du använder.

Produktspecifikation
Redan i sitt standardutförande erbjuder Net iD Portal en för många organisationer komplett lösning för admi-
nistration av certifikat till smartkort, mobiler, YubiKey och diverse funktionscertifikat som till exempel webb-
server-certifikat.

För användare
• Aktivering av egna kort och utfärdande av  

användarcertifikat

• Byte av säkerhetskoder för kort

• Upplåsning av säkerhetskoder för kort

• Användande av tillfällig behörighet att administrera 
kollegas kort

• Aktivering och utgivning av sitt mobila certifikat 
till Net iD Access

För handläggare
• Utgivning, spärr och förnyelse av certifikat till 

olika bärare – smartkort, YubiKey, mobiler och 
funktionscertifikat.

• Standardversion eller verksamhetsanpassade 
arbetsflöden

• Administration och överblick genom loggfunktion 
och rapporter

• Distansupplåsning av användares kort genom 
kontrollsvar (challenge-response)

• Återskapande av användares kort

För administratörer
• Konfiguration av Net iD Portal

• Hantering av certifikatmallar

• Hantering av policy för säkerhetskoder (PIN)

• Hantering av administratörsgrupper

• Uppladdning av lista från kortleverantör med 
information om levererade kort

• Gränssnitt för audit-loggar och rapporter gäl-
lande bland annat kortanvändare, handläggare, 
smartkort samt utfärdade och spärrade certifikat

• Stor flexibilitet att styra och avgränsa behörig-
heter för handläggare. Möjlighet att delegera 
temporär behörighet till vikarierande handläggare 
enligt tidschema.

Generellt
• Stöd för smartkort och kortprofiler från de 

vanligaste kortleverantörerna

• Kryptering av känslig information i applikations-
databasen

• Loggning av alla händelser som medför förändringar

• Inbyggd intelligens som känner av vilket arbets-
moment en handläggare önskar utföra

 

Anpassningar
• Anpassning av grafisk profil – logotyp, bakgrund, 

text med mera

• XML-konfiguration – lägg till eller ta bort funktioner 
du inte vill ska vara tillgängliga för användare 

• Integration mot tredjeparts-system – integration 
med Net iD Portals API. Till exempel automatisera 
skapande av användare och behörighetssätt 
programmatiskt

• via Microsoft Identity Manager

• Språkanpassning – tillgänglig på svenska, 
engelska och norska men kan vid behov enkelt 
översättas till ytterligare språk.
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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.

Ett kort för allt
Lika viktigt som att förbättra informationssäkerheten med stark tvåfaktorsautentisering (flerfaktorsautentisering) 
är det att samordna hanteringen av kort med olika typer av funktionalitet. Att exempelvis kombinera elektronisk 
inpassering och ID-kort med säker inloggning i ett och samma kort ger många fördelar. Inte minst förbättrar 
det säkerheten eftersom kortet blir värdefullare för medarbetaren och inte riskerar att lämnas kvar i datorns 
kortläsare. Genom att lägga till flyttbar utskrift (follow-me print) med kortet ökar man säkerheten och flexibiliteten 
vid utskrifter på gemensamma skrivare. Dessutom spar man kostnader till följd av färre kort och effektivare 
hantering av korten.

SMIDIGT INFÖRANDE AV FLERFAKTORAUTENTISERING
SecMaker har lång och bred erfarenhet av att hjälpa stora organisationer införa smartkortbaserad 
säkerhet och flerfaktorsautentisering. Vi tar gärna ett samlat grepp kring:

• Hur du använder samma kort för inloggning, inpassering och även gärna som ID-kort

• Hur du tillämpar en genomtänkt policy kring kort och säkerhet

• Hur du lägger till nya tjänster efter hand – vi täcker alla behov av säker inloggning, även 
med mobilen och YubiKey

• Hur du etablerar en genomtänkt administration och utgivningsprocess

• Hur du inför effektiva supportrutiner och reducerar supportdrivande faktorer

• Anpassning av smartkort efter organisationens grafiska identitet

• Med mycket mera

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.
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