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Net iD Enterprise 

Net iD PKI-klientprogramvara 

Net iD Enterprise används till Internetbaserade tjänster som kräver elektronisk identifiering och signering. Både  

EU-direktiv och svensk lagstiftning driver på användningen av PKI.  

Net iD Enterprise kan bland annat användas i följande sammanhang: 

 Autentisering på webbsajter och i applikationer. 

 Signering av dokument och avtal. 

 Säker e-post med t.ex. Microsoft Outlook. 

 Säker åtkomst till patientinformation inom sjukvården. 

 Informationsutbyte mellan myndigheter och medborgare. 

Net iD Enterprise är optimalt för företag som administrerar en egen CA (Certificate Authority) och vill att användare ska 

använda certifikat lagrade på smartkort för säker inloggning, exempelvis: 

 Logga in enkelt och säkert med smartkort i en domän, via VPN eller mot en Microsoft Terminal Server/Citrix  

XenApp-miljö. 

 Logga ut genom att ta ut kortet och sedan logga in igen med samma kort från en annan plats och då vara tillbaka i 

samma session och fortsätta arbetet (WTS/Citrix Server).  

Licensavtal 

SecMakers produkter är skyddade av internationell lagstiftning och upphovsmannarätt och får enbart nyttjas på villkor 

som finns i licensavtalet. Licensvillkoren måste accepteras innan produkten börjar användas. Om villkoren inte kan  

accepteras måste SecMaker meddelas detta inom åtta dagar med önskemål om att få häva köpet. 

Licensavtalet innefattar ”programprodukten”, dvs i Net iD Enterprise inkluderad programvara och eventuell elektronisk 

dokumentation. Ni har rätt att installera och använda ett exemplar av programprodukten på en enskild dator. Vid installat-

ion på en central server eller likvärdig lagringsenhet får programprodukten köras från en eller flera arbetsstationer under 

förutsättning att erforderligt antal licenser inhandlas. En licens får ej delas mellan två eller flera datorer och inte heller 

vara installerad på mer än en dator samtidigt. 

Ni har rätt att använda programprodukten på det sätt ni finner lämpligt, så länge det inte bryter mot gällande lagstiftning. 

SecMaker garanterar ingen som helst användbarhet eller funktionalitet för programprodukten och kan inte heller ställas 

till svars för hur programprodukten används. 

Genom att ni installerar, framställer kopior av, laddar ner, har tillgång till eller på annat sätt använder programprodukten, 

accepterar ni dessa villkor och binder er därigenom vid ovanstående licensavtal. Om ni har ytterligare frågor om 

SecMakers licensregler, var god sänd en förfrågan till e-postadress netid@secmaker.com. 

I det fall ovanstående text skiljer sig från de licensvillkor som presenteras vid installation av Net iD Enterprise så är det 

licensvillkoren i Net iD Enterprise som gäller. 

mailto:netid@netmaker-cg.com
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Upphovsrätt 

Upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter och äganderätt till Net iD, nya versioner, underhållsreleaser och 

översättningar, ändringar, förbättringar och tillhörande dokumentation ska alltid tillhöra SecMaker AB. SecMaker AB äger 

också alla rättigheter till eventuella överenskomna ändringar och tillägg i programvaran.  

Användaren är medveten om att programvara och dokumentation licensierade av SecMaker eller SecMakers återför-

säljare är skyddade av upphovsrätt. Användaren har ingen rätt att ändra, genomföra reverse engineering, dekompilera 

eller på annat sätt härleda källkoden från programvaran, eller tillåta andra att göra det.  

Användaren samtycker till att inte ta bort någon upphovsrätt, varumärken eller andra meddelanden som rör programvara 

och dokumentation.  

SecMaker AB är ett svenskt företag som är registrerat i Sverige. SecMaker äger fullständiga rättigheter att sälja och 

utveckla Net iD programvara. 

Support och service 

Användningsfallen runt autentisering blir allt mer komplexa. När världen omkring oss är i ständig förändring vill vi kunna 

erbjuda dig trygghet trots förändringar i produktmiljön. 

Det kräver en bred teknisk erfarenhet och tillgång till en hög kunskapsnivå hos supporten för att kunna möta kundernas 

krav på hög tillgänglighet i systemen. SecMaker tar en aktiv del i att säkerställa en framgångsrik implementation hos våra 

kunder, och vi strävar efter att överträffa deras förväntningar.  

På SecMaker har vi en gedigen erfarenhet av säkerhetslösningar baserad på PKI sedan 1997, bland annat genom ut-

veckling, systemintegration och telefonsupport för organisationer med totalt över miljonen användare. Denna erfarenhet 

ger oss en unik kunskap om vad som krävs för att driva projekt med PKI och smartkort som bas. 

SecMaker AB erbjuder en rad olika supportprogram. Observera att support är avgiftsbelagd och kräver supportavtal. 

Följande områden täcks av SecMakers support och service: 

 Support – skicka frågor via mejl till support@secmaker.com eller via supportverktyget. 

 Distansuppkoppling för avancerad felavhjälpning. 

 Tillgång till nya versioner av programvaran med produktförbättringar och nya funktioner. 

 Tillgång till uppdaterad dokumentation. 

 Teknisk assistans på plats hos kund i samband med införande, uppgradering, förändringar i infrastruktur, m.m.  

 

Kontaktuppgifter till support: 

Tel: +46 8 601 23 00 

E-post: support@secmaker.com  

Web: https://support.secmaker.com 

 

OBS! Felavhjälpning via support förutsätter att supportavtal tecknats. 

mailto:support@secmaker.com
mailto:support@secmaker.com
https://support.secmaker.com/
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Installera Net iD Enterprise 

Systemkrav 

Operativsystem: 

 Windows 7 

 Windows 8.1 

 Windows 10 

 Windows 2008 R2 

 Windows 2012 R2 

 Windows 2016 

 OS X 10.11 

 macOS 10.12 

 Ubuntu 16.04 LTS (32/64 bit) 

 Ubuntu 17.04 (32/64 bit) 

 För önskemål om support av andra Linux-distributioner, kontakta SecMaker.  
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Installation Windows 

1. Kör iidsetup.exe. 

*För tyst installation kör iidsetup.exe /q via kommandotolken. 

2. Välj språket du vill använda. 

3. Läs och acceptera licensavtalet. 

4. Klicka på Installera. 

 

  

 

5. -ikonen är nu tillagd på aktivitetsfältet. Högerklicka och välj Administration för att hantera dina enheter. 
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Installation OS X/macOS 

1. Klicka på Net iD Setup för att starta installationen. 

2. Välj språket du vill använda. 

3. Läs och acceptera licensavtalet. 

4. Klicka på Installera. 

 

  
 

5. Ange ditt lösenord. 
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6. Klicka på OK för att avsluta installationen och starta Net iD Enterprise. 
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Installation Linux 

1. Kontrollera så att du är inloggad som Root (su). Alternativt, skriv sudo före kommandot (skriv in lösenordet för root).  

2. Öppna ett terminalfönster och kör kommandot:  

sudo tar -xvf iidsetup.tar.gz.  

Ersätt iidsetup.tar.gz med namnet på den installationsfil du fått för programvaran. 

3. En mapp kallad iidsetup skapas. Gå in i mappen genom att köra kommandot:  

cd iidsetup 

4. Kör följande kommando från mappen för att starta installationen:  

sudo ./install 

 

 

 

*libwebkit krävs för det grafiska utseendet. 
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*libnss3-tools krävs för installation av pkcs11-modulen i Firefox. 

 

 

5. Då installationen är klar får du information om var programvarans kommandoverktyg och  

Administrationsgränssnitt finns tillgängligt: 
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Avinstallation Windows 

Via Kontrollpanelen: 

1. Öppna Kontrollpanelen – Program och funktioner. 

2. Välj Net iD och klicka sedan på Avinstallera/ändra. 

Via Kommandotolken: 

1. Starta Kommandotolken. 

2. Navigera till Net iD installationsmappen (%PROGRAMFILES%\Net iD). 

3. Kör iid.exe –uninstall 

* För tyst avinstallation kör iidxcmt.exe –uninstall –silent 
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Avinstallation OS X/macOS 

1. Öppna ett terminalfönster och navigera till /etc/iid/. 

2. Kör kommandot  

sudo ./uninstall  

för att avinstallera programvaran och ta bort alla dess komponenter. 

 

 

 

 

Avinstallation Linux 

1. Öppna ett terminalfönster och gå till någon av mapparna iidsetup eller /etc/iid/. 

2. Kör kommandot:  

sudo ./uninstall  

för att avinstallera programvaran och ta bort alla dess komponenter. 
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Net iD Administration 

Avsnittet beskriver administration av enheter i Net iD Enterprise. 

 

Starta Administration 

Windows 

Starta Net iD Administration genom att högerklicka på –ikonen i aktivitetsfältet och välj Administration eller genom att 

anropa "C:\Program Files\Net iD\iid.exe" -admin via kommandotolken. 

 

OS X/macOS 

Starta Net iD Administration från Program – Verktygsprogram – Net iD eller sök efter Net iD via Spotlight. 
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Linux 

Starta Net iD Administration genom att anropa iidxapp eller starta Net iD via Dash.  
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Innehåll 

Välj ett smartkort eller en filbaserad enhet och därefter Innehåll för att visa enhetsvyn med mer information. 

 

   

 

 Information om smartkortet eller den filbaserade enheten. Beskrivning, serienummer, applet och kortläsarnamn. 

 En lista över alla certifikat som finns på kortet eller den filbaserade enheten samt dess användningsområde. 

 Klicka på  knappen för att visa ytterligare information om certifikatet. Exempelvis om användare och utfärdare. 
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Ändra säkerhetskod 

1. Välj enhet och Ändra säkerhetskod om du vill ändra någon av de befintliga koderna för ditt kort. 

 

  
 

2. Skriv in den gamla koden i fältet för Ange säkerhetskod. 

3. Ange den nya koden i fältet för Ny säkerhetskod.  

4. Ange den nya koden ytterligare en gång i fältet för Bekräfta ny säkerhetskod. 

5. Klicka på OK för att genomföra ändringen. 

 



 

17 / 21        Net iD Enterprise Användarhandbok v6.6     Klassning: Publik 

  Copyright 2017 © SecMaker AB 

Lås upp säkerhetskod 

1. Välj enhet och Lås upp säkerhetskod för att ange en ny säkerhetskod med hjälp av en upplåsningskod om du 

låst någon av koderna för ditt kort. 

 

  
 

2. Välj den säkerhetskod som ska låsas upp. 

3. Skriv in kortets upplåsningskod i Ange säkerhetskod. Upplåsningskoden har du troligtvis fått av kortutfärdaren 

eller av din organisation i samband med att du fick ditt kort. 

4. Ange den nya koden i fältet för Ny säkerhetskod.  

5. Ange den nya koden ytterligare en gång i fältet för Bekräfta ny säkerhetskod. 

6. Klicka på OK för att genomföra upplåsningen av koden. 
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Ta bort filbaserad enhet 

För att radera en filbaserad enhet, välj Ta bort. 

OBS! Efter borttagning kommer den filbaserade enheten inte längre kunna användas för autentisering, underskrifter eller 

dekryptering av information. 

 

  



 

19 / 21        Net iD Enterprise Användarhandbok v6.6     Klassning: Publik 

  Copyright 2017 © SecMaker AB 

Språk 

Klicka på aktivt språk, t ex SE, nere i högra hörnet under Administration för att välja språk. 

 

  

 

Spårning 

Aktivera spårning för att skapa en loggfil.  

Spårning behövs normalt endast slås på i samband med felsökning då något problem uppstått som ska rapporteras till 

SecMakers support. 

 

Öppna genom att klicka på . 

 

Inaktivera spårning då önskad loggfil tagits fram. 
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Om 

Klicka på Om nere i vänstra hörnet i administration för att få information om programvaran, exempelvis version av  

Net iD Enterprise. 

 

  

 

 



 

 SecMaker AB Tel +46 8 601 23 00 

 Hesselmans Torg 5 Fax +46 8 601 23 10 

 SE-131 54 Nacka info@secmaker.com 

 Sweden www.secmaker.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


