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Klassifikation: C - Til offentlig brug 

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste generation NemID 



Bygger videre på successen… 

Nuværende NemID-løsning: 
• Kendskab: 99 pct. af 

befolkningen over 15 år 
• Tilfredshed: 86 pct.  
• Udbredelse: 4,6 mio. 

danskere 
• 400 private tjenester 
• Anvendelse: 55 mio. 

transaktioner pr. måned 
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Mål med nyt NemID 
• Fortsat én løsning på tværs af offentlig og 

privat sektor   
 

• Høj anvendelsesfrekvens og stor udbredelse 
 

• Lavere driftsomkostninger 
    - og deling af udviklings- 
    omkostninger 

 
 
 
 

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste generation NemID 3 



Partnerskabet  

• Pr. 1. juli 2016 
• Digitaliseringsstyrelsen og 

FR1 af 16. september 2015 
• Omfatter fælles eID og 

autentifikation 
 

• Delt finansiering 
• Samling af kompetencer i 

fælles programorganisation 
• Fælles udbudsforretning 
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Den kommende løsning 
• Fokus på brugeroplevelse og sammenhæng 
• Modulær arkitektur bygget på standardkomponenter 
• Muligt løbende at kunne tilpasse løsningen til nye 

teknologier 
• Fokus på fleksibilitet,  
     skalerbarhed m.m.   
• Agilitet i videreudviklingen  
    (proaktiv leverandør og høj  
    udviklingshastighed) 
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Partnerskabet skal… 

• specificere og udbyde den fælles  løsning 
 

• sikre effektiv konkurrence i forbindelse med 
udbuddet 
 

• tilrettelægge en god og sikker overgang for vores 
brugere til den nye løsning 
 

• inddrage interessenter og relevante parter 
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Det har vi gjort… 
Bruger- og 
forretningsanaly-
ser, offentlig høring, 
markedsinput 

Workshops med 
interessenter, 
eksperter og forskere 

Teknisk dialog 
om 
partnerskab 
og udbud af 
partnerskab  

Januar - 
marts 

April - 
december 

2014 2016 

Forhandling frem 
mod etablering af 
partnerskab  
1. juli 2016 

August - 
november 

  

  

  

2015 

Januar - juni 

Markedsdialog og 
forberedelse af 
udbud  
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…og det ligger foran os 

Udbud 

2017 2020 2018 2019 

Indgåelse af 
kontrakt 

Udvikling af it-løsning, test og 
klargøring af tjenesteudbydere 
  

Migrering af 
slutbrugere  Risikovurdering 

i statens it-
projektråd 

2021 
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Interessentforum 
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Dagens program 

• Velkommen og præsentation af Partnerskabet 
• Den kommende løsning v. Charlotte Jacoby 
• Det kommende NemID til erhverv og NemLog-

in v. Charlotte Jacoby 
• Migrering v. Nikolas Triantafyllidis 
• Næste skridt… v. Karen Helsbøl og Charlotte 

Jacoby 
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Den kommende løsning 

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om 
tilvejebringelse og drift af næste generation NemID 11 

Klassifikation: C - Til offentlig brug 



Den kommende løsning 
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Udbud af Nyt NemID 

 

 

 

 

Delaftale: 
 

eID og autentifikation 
 

(Partnerskabet) 

 
 
Fortsat…. 
• Høj brugervenlighed 
• Høj sikkerhed 
• Anvendelse på tværs af tjenester og 

sektorer 
• Fokus på tilgængelighed for alle 

brugere 
 

Delaftale:  
 

eSignatur mv. 
(Offentlig  part) 

Fremover også … 
• Adskillelse af eID og signatur 
• Mulighed for differentierede 

sikringsniveauer ift. behov (lettere 
adgang til ikke-følsomme data) 

• Mulighed for forskellige login-
faktorer, fx biometri 
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Dialogen med markedet  
har bl.a. lært os at … 
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• Der er stor interesse fra ind- og udland 
• Markedet er mere modent end ved sidste 

udbud 
• Der er mange kørende løsninger 
• Standardprodukter at  
    bygge videre på 

 
 
 



Nyt NemID 
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Autentifikation 

(Kerne) 

Borger NemLog-in 
Offentlig 

tjenesteudbyder 

Signering  
(Tillægs-

komponent) 
 

Bankcentral Bank 

Privat 
tjenesteudbyder 

Broker 



Fra NemID til den nye løsning 
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? Mobil 
Biometri 
Fysiske devices 
… 



Spørgsmål og  
kommentarer 
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Den kommende NemID til 
erhverv og NemLog-in  
 
Interessentforum 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

1.Sådan fungerer NemID til erhverv i dag 

2.Mål for ny løsning 

3.Ny model 

4.Det betyder ændringerne for brugerne  

AGENDA 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

SÅDAN FUNGERER NEMID TIL ERHVERV I DAG 

• I dag har vi en borgerløsning (NemID) og en erhvervsløsning 
(medarbejdersignatur). De to løsninger er adskilt både logisk og 
teknisk og har hver sit nøglekort. 

• Begge løsninger udbydes af den samme leverandør. 

• I dag er det virksomhederne selv, der opretter erhvervsidentiteter i 
NemID-løsningen. 

 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

MÅL FOR NY LØSNING 

• Medarbejdersignaturens relevante funktioner skal videreføres 

• Mere sammenhængende infrastruktur  
med åbne grænseflader 

• Bredere anvendelse af privat NemID i  
erhvervsmæssig kontekst 

• Sammenhængende brugerrejser på tværs 

• En samlet aftaleindgåelse for brug af  
nyt NemID, NemLog-in og Digital Post 

• Mere enkel og målrettet administration og oprettelse af 
erhvervsidentiteter 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

PARTNERSKABET 

Fælles om eID og 
autentifikation af 
personidentiteter 

Partnerskabet 

eID og autentifikation 

Person-
identitet 

• Håndtering 
af login-
faktorer 

• Oprettelse 
og admini-
stration 

 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

BORGERLØSNINGEN 

• Partnerskabsaftale med 
bankerne om eID og 
autentifikation 

• Fællesoffentligt behov: 
Offentlig klient, CA og 
signering 

 
 

Partnerskabet 

eID og autentifikation 

Person-
identitet 

• Håndtering 
af login-
faktorer 

• Oprettelse 
og admini-
stration 

 Fællesoffentlig 

Signering mv.  

 

• Signering 

• Klient 

• Certifikat-
udstedelse 
POCES 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

DEN SAMLEDE  BORGER- OG 
ERHVERVSLØS NING 

Fællesoffentlig  
NemLog-in 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs 
eID 

• CVR-
opmærkning 

• Administra-
tionsmodul/LRA 

• Std. Auth. 
interfaces 

• Brugeradm. 
GUI 

Partnerskabet 
eID og autentifikation 

 

Person-
identitet 

• Håndtering 
af login-
faktorer 

• Oprettelse 
og admini-
stration 

Fællesoffentlig 
Signering mv.  

• LSS 

• Signering 

• Klient 

• Certifikat-
udstedelse 
POCES/MOC
ES/FOCES/V
OCES 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

   
 

     
    

   

 

      
   

  

DET BETYDER ÆNDRINGERNE FOR 
ERHVERVSBRUGERNE  
 • Oprettelse og administration sker fremover  

kun ét sted; NemLog-in3. 
 

• Det vil gøre det lettere for brugerne at modtage  
support, da de kun skal henvende sig ét sted. 
 

• Fokus på brugervenlighedsændringer i  
NemLog-in vil gøre administration af  
brugerrettighedsstyring mere enkel. 
 

• Virksomhederne vil kunne reducere antallet af nøglekort og dermed have 
bedre overblik. 

 

 

 



    
      

     
        

     

    
      

     
   

      

SPØRGSMÅL OG  
KOMMENTARER 



Interessentforum 
Fredag, d. 20. Januar 2017 

 

 

v. Nikolas Triantafyllidis 
Senior Enterprise Architect 

Slutbrugermigrering 



Hvorfor dette møde? 

Foreløbige overvejelser vedrørende slutbrugermigrering 
Overordnede principper og præmisser  
 

 

 

Endelige krav er ikke fastlagt endnu 

Tiltænkt som information til deltagere i interessentforum 
Mulighed for at komme med input og refleksioner 
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Fra NemID til den nye løsning 
- væsentlige grundprincipper i den nye løsning 

 
• Minimum 2-faktor (2F) som i dag 

• Differentierede sikringsniveauer  

• Forskellige 2F-løsninger  

• Fleksibilitet i introduktion af nye løsninger 

• Krav om at tilgodese borgere med specielle/forskellige behov 

• Krav til tilgængelighed og brugervenlighed 
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Slutbrugermigreringen 

Over 4,6 
mio. brugere 

skal migreres 

Migrering forventes  
at forløbe over  

9 mdr. 

Migrering via 

fælles 
migreringsside 

Migrering benytter eksisterende NemID til oprettelse og indrullering den i nye 
løsning.  
 
Der bliver stillet krav til brugervenlighed og en ”sømløs” migrering med mindst 
mulige gener for brugerne. 
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NemID efter migrering 

• NemID bliver ikke spærret i 
forbindelse med migrering 
og kan fortsat benyttes indtil 
NemID-løsningen lukkes 
endeligt ned  

• Dog må det antages, at nye 
tjenesteudbydere kun vil 
understøtte den nye løsning 

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste generation NemID 



Foreløbige tanker om processen 

Log-in  
med 

eksisterende 
NemID 

Accept  
af nye regler 

Registrering  
af 

personoplysninger 
(e-mail, mobilnr..) 

Konfiguration 
Valg af 2F enhed 

og 
notifikationsnive

au 

Aktivering  
af valgte 2F 

enhed 
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Migrering af erhvervsbrugere 

Erhvervsidentiteter baseret på person-ID’er  
• Følger migreringsforløbet for borgere 

 
Andre erhvervsidentiteter 
• Migreringsopgaven er mere kompleks og skal 

analyseres nærmere forud for udbuddet af 
NemLog-in 
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Spørgsmål og  
kommentarer 



Næste skridt… 
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Næste skridt… 

Markeds-
dialog 

Krav-
specifi-
kation 

Udbud Udvikling Migrering 

Nyt NemID (borgerløsning) 

Markeds-
dialog 

Kravspecifi-
kation Udbud 

NemLog-in3 (og erhvervsløsning) 
Første 

udviklingsforløb 
igangsættes 

Interessent- 
forum 

Interessent- 
forum 

Interessent- 
forum 

Interessent- 
forum 
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Spørgsmål og  
kommentarer 

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste generation 
NemID 
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