
Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt-

Madsen giver et øjebliksbillede 

Fra NemID til MitID og  
NemLog-in3 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

2 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

   På vegne af Digitaliseringsstyrelsen 

Charlotte Jacoby, kontorchef for 

Center for infrastrukturudvikling (CIU)  

Christian Schmidt-Madsen, it-arkitekt   

i CIU, tilknyttet NemLog-in-projektet 
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Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

 

 

Velkommen til webinaret 

 

• Målgruppe: Brugerorganisationer, dvs. 

virksomheder og myndigheder, der i dag bruger 

NemID medarbejdersignatur 

• Vi har afsat en time 

• Stil gerne spørgsmål undervejs – vi samler op til 

sidst 

• Vi svarer på alt, hvad vi kan 
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klik på bullet-knappen 

 

 

Dagsorden 

 

1. Fundamentet for det digitale Danmark 

2. Forandringer for brugerorganisationer 

3. Implementering 

4. Hvad kan I gøre nu? 
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1. Fundamentet for det digitale Danmark 

 

• Imødekomme fremtidige behov, krav og udfordringer 

• Kontrakter udløber 

 

To separate udbud 

• MitID 

• NemLog-in3 

...udbydes sideløbende med Digital Post 
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Strategiske mål og gevinster 
 

• Sammenhæng på tværs af løsningerne 

• Øget ejerskab 

• Fortsat høj sikkerhed 

• Øget brugervenlighed 

• Fokus på fremtidige behov 
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Partnerskab om MitID   
Mellem Digitaliseringsstyrelsen på vegne af den offentlige sektor og 

FR1, datterselskab af Finans Danmark, på vegne af de danske 

pengeinstitutter 

 

Partnerskabet skal sikre:  

• Fortsat én løsning 

• Høj anvendelsesfrekvens og stor udbredelse 

• Lavere driftsomkostninger 

• Deling af udviklingsomkostninger 

• Samling af kompetencer i fælles programorganisation 

• Fælles udbudsforretning 
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   NemID’s afløser 

Borgerdelen 

bliver til 

MitID 

Erhvervs- og 

signaturdelen 

bor i 

NemLog-in3 
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Udbud 

2018 2019 

Kontrakter 

på plads 

Udvikling af 

de nye 

løsninger

  

Migrering af 

slutbrugere

  

2021 

   Foreløbig tidsplan 

Endelige tidsplaner kendes efter kontraktindgåelse 

Forberedelse og 

implementering  

2020 

 Go Live 
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2. Forandringer for brugerorganisationer 

I store træk videreføres alm. funktionalitet – login og 

signering 

  

De største ændringer vil være: 

• Én administrationsportal til erhverv 

• Support 

• Loginmidler til erhverv 

• Sikker e-mail 

• Lokal signering 

• Lokal IdP (LSS udfases) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Én administrationsportal til erhverv 
 

• Én aftaleindgåelse 

• Administration af erhvervsidentiteter 

• Administration af brugerrettigheder 

• Administration af fuldmagter til erhverv 

• Stadig tre gratis erhvervsidentiteter 

• Øget brugervenlighed 

• Fokus på tilgængelighed og brugere med særlige 

behov 

 

 

 

 

 



 
Support 
 

 

 

• Én fællesoffentlig support 

• Én fælles indgang for alle  

• Gratis support til brugerne 

• Mulighed for at indgå særlige supportaftaler mod betaling 

 

 

 

 



Loginmidler til erhvervsidentiteter 
 
 

 

• Mulighed for at anvende ét loginmiddel på tværs af privat 

og erhverv 

• Private MitID-loginmidler vil kunne anvendes til erhverv – kræver 

samtykke fra begge parter 

• MitID-loginmiddel kun til erhvervsmæssig anvendelse, hvis den 

ene part ønsker det 

• Enkeltmandsvirksomheder vil fortsat automatisk kunne anvende 

privat MitID til erhverv (svarende til ‘NemID privat til erhverv’)  

• Lokalt loginmiddel udstedt af Lokal IdP 

• Som udgangspunkt fås medarbejderidentitet ikke som 

nøglefil  

 
 



Sikker e-mail 
 

 

• Den offentlige sektor tilbyder sikker kommunikation til 

borgere og virksomheder via Digital Post 

• Sikker e-mail gateway er stadig en mulighed, men 

personlig sikker e-mail udfases (MitID ikke PKI-baseret) 

• Hvis medarbejdersignatur bruges til at signere og kryptere 

e-mails, så overvej alternative løsninger 

 

 

 

 



Signering 

 

• Signering ifm. offentlige tjenester vil fremover ske i et 

signeringsmodul i NemLog-in 

• Lokal signering er ikke en del af den kommende digitale 

infrastruktur 

• Kan dog lade sig gøre ved udstedelse af OCES eller 

kvalificerede signaturer – primært tænkt til lokal IdP 
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Lokal IdP 
 

• LSS udfases 

• Større brugerorganisationer kan vælge at etablere en Lokal IdP 

(identity provider) og selv udstede erhvervsidentiteter og 

loginmidler 

• For at kunne anvendes i den offentlige infrastruktur, skal en Lokal 

IdP tilsluttes NemLog-in 

• Det kræver it-mæssig modenhed og kapacitet at implementere og 

vedligeholde en Lokal IdP 

 

 
 

 

 



  3. Implementering 
 

Strategiske mål:  

• Tryg og smidig overgang 

• Løbende samarbejde og koordinering 
 

Operationelle mål: 

• Central understøttelse 

• Decentral implementering 

• Målrettet kommunikation 
 

 



  Migrering 
 

• Ny aftale med Digitaliseringsstyrelsen 

• Data fra de eksisterende løsninger migreres over 

• Brugervenligt migreringsflow 

– Én aftaleindgåelse 

– I skal tage stilling til alle data 

– Først migreres virksomheden, så migreres 

medarbejderidentiteterne 

– I bliver taget i hånden med detaljeret guide 
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Kommunikationsindsatser  
- Myndigheder 
- Virksomheder 
- Borgere 

 
Pilotafprøvning 
- Erfaringer og test   
         
Eksisterende kanaler 
- Implementeringssite på digst.dk 
- Etablerede fora 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informationsmøder og webinarer 
- Brugerorganisationer og   

tjenesteudbydere 
- Leverandører 

 
Nyhedsbrev 
- Tilmeld dig på  

digst.dk/nyheder/nyhedsbreve 
 
Implementeringsprodukter 
- Overordnede transitionsplaner 
- Teknisk dokumentation og vejledninger 
 
 
 

Digitaliseringsstyrelsen understøtter forandringen 



 

4. Hvad kan I gøre nu? 
 

• Ryd op i brugerroller, brugergrupper og rettigheder – 

dels via medarbejdersignatur.dk, dels via virk.dk 

• Få overblik over jeres kontaktpersoner og 

administratorer på medarbejdersignatur.dk og virk.dk 

• Overvej evt. jeres behov i fht. loginmiddelløsning – 

samtykke / det dobbelte frivillighedsprincip 

• Hvis LSS i dag, overvej valg af fremtidig løsning 

• Tilmeld jer vores nyhedsbrev og følg med på digst.dk 
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2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

MitID              
mitid@digst.dk 

NemLog-in3 
NL3@digst.dk 

 

  Skriv til os her: 

 

Denne præsentation bliver lagt på implementeringssitet:  

www.digst.dk/it-loesninger/implementeringssite 

 

 


