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Fremtidens digitale infrastruktur

Tre store infrastruktur projekter

• MitID 

• NemLog-in3

• Næste generation Digital Post

Strategiske mål og gevinster

• Sammenhæng på tværs af løsningerne og øget ejerskab

• Fortsat høj sikkerhed og øget brugervenlighed

• Fokus på fremtidige behov

Implementeringsindsats 

• Sikre en tryg og smidig overgang for alle brugere og tjenesteudbydere 

• Tydelig og rettidig kommunikation til alle målgrupper 



4

Implementerings- og kommunikationsaktiviteter   

Informationsmøder – fysisk og webinar

Nyhedsbrevet ”Nyt om overgangen til MitID og 

NemLog-in3” 

Implementeringssite på digst.dk

• Én fælles indgang til alt relevant information

• Målgruppeopdelt; Brugerorganisationer, 

Offentlige TU’ere, Private TU’ere, Brokere, RA

• Værktøjskasse med implementeringsværktøjer: 

Screeningsværktøj, ordbog, præsentationer mv. 

• Links til vejledninger, teknisk dokumentation, 

testmiljø mv. (på sigt) 

Pilotafprøvning og test 

https://digst.dk/it-loesninger/implementeringssite/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3o87WmurdAhXFLlAKHdBDDmAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.micromain.com/tips-for-improved-performance/&psig=AOvVaw02p4hmia3P3o8hS8svvqeF&ust=1538653919456420


5

NemID’s afløser: MitID og NemLog-in

Erhvervs- og 

signaturdelen 

bor i NemLog-in3

Borgerdelen 

bliver til MitID
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Fra NemID….
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…til MitID
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Person- og medarbejderidentiteter

RA

Person-
identiteter

Erhvervs-
identiteter

NemLog-in

RA = Registrering i borgerservice eller bank

Medarbejdere

Personer

Medarbejdere

Pengeinstitutter

Erhvervs-
identiteter
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Foreløbig tidsplan

NemLog-

in

Initial leverance 

Go-live ultimo 2020

Afklaring UdviklingUdbud Analyse

Transition til ny

driftsplatform

Kontraktunderskrivelse 

21. december 2018

September 2019Marts 2019

MitID Afklaring UdviklingUdbud

Kontraktunderskrivelse 

15. marts 2019

Analyse

Go-live

maj 2021

Migrering

Migrering

Oktober 2019Maj 2019
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Videreførelse af 

NemLog-in2 plus: 

• MitID broker

• Signering

• Udstedelse af 

certifikater

Person-

identiteter

• Håndtering af 

akkreditiver

• Oprettelse og 

administration

• Klient 

Erhvervs-

identiteter

Ny arkitektur, nyt snit

NemLog-in3

Ny arkitektur, nyt snit
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Del 1: Tjenesteudbydere



Forandringer for jer som tjenesteudbydere

• Krævet sikringsniveau iht. NSIS

• OIOSAML

• MitID og NemID – NemLog-in er broker

• Ny signering i NemLog-in

• Governance omkring privilegier



Tjenesteudbydere fremadrettet

• Kun tilslutning til MitID-kernen via broker

• NemLog-in bliver obligatorisk broker for offentlige tjenester

• Kun få ændringer for tjenesteudbydere tilsluttet NemLog-in

• Tjenesteudbyderen skal selv fastsætte, hvilket 

sikringsniveau (NSIS) der kræves for at logge på tjenesten
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Nye standarder: NSIS og OIOSAML

National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)

• Version 2.0 offentliggjort på digst.dk

Opdateret OIOSAML

• Version 3.0 offentliggjort på digst.dk

https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommende-nemlog-in/vejledninger-og-standarder/nsis-standarden/
https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommende-nemlog-in/vejledninger-og-standarder/oiosaml-30/
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NemID login-midler i dag

NemID nøgleapp

NemID nøglekort

NemID nøgleviser

NemID magna nøglekort

NemID IVR løsning
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MitID login-midler

”Mobile-first”

(Betalbart)
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MitID login-midler og sikringsniveauer

Tabel: Forventede sikringsniveauer med kombinationer af akkreditiver 

NSIS Lav NSIS Betydelig NSIS Høj

+ +

+
(PIN + HW key)

(Biometri PIN)

Lokal IdP (erhverv) faktorer Lokal IdP (erhverv) faktorer Lokal IdP (erhverv) faktorer
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NemLog-in3 Broker funktionalitet de næste 10 år

Uændret forretningsfunktionalitet

• Log-in for alle privat- og erhvervsbrugere på NSIS sikringsniveau Betydelig

• NemLog-in med SSO for offentlige tjenester

• Mapning til CPR for offentlige tjenester

• FBRS rettighedsstyring, fuldmagter, administration af tjenester

Ny forretningsfunktionalitet

• Log-in på NSIS sikringsniveau Lav (fx kontokig) og Høj

• Fødereret dokumentsignering med kvalificeret signatur efter standardiserede 

dokumentformater (PAdES og XAdES)

• Forbedret mulighed for anvendelse af attributter og samtykke fra MitID

• Privacy forbedringer med tjenesteudbyderspecifikke UUID’er (erstatter PID og RID)
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Hvad med den tjeneste vi har i dag?

Min tjeneste er ikke tilsluttet NemLog-in

• Forbered at flytte tjenesten til NemLog-in inden migreringsperioden

Min tjeneste er på NemLog-in og anvender bruger-login

• Orientér jer i hvilke attributter i OIOSAML der ændres (certifikat etc.) og undersøg ændringsbehov

• Overvej om I skal ibrugtage ny funktionalitet

Min tjeneste er på NemLog-in og anvender dennes dokumentsignering

• Forbered at skifte til den nye dokumentsigneringsfunktionalitet i NemLog-in3

• Forbered implementering, test og idriftsættelse tidligt i migreringsperioden

Min tjeneste er på NemLog-in og anvender en anden dokumentsignering

• Forbered at skifte til den nye dokumentsigneringsfunktionalitet i NemLog-in3

• Forbered implementering, test og idriftsættelse tidligt i migreringsperioden
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Fornyet fokus på brugervenlighed med øget fleksibilitet

Øget fleksibilitet stiller nye krav til dygtig styring af brugeroplevelse

• Support af NemID, MitID, Medarbejdersignatur og NemLog-in3 erhvervsidentitet i 

migreringsperioden

• Tre sikringsniveauer: Lav, Betydelig og Høj

• Flere login-midler hos brugerne, UX med flere varianter

• Flere attributter og samtykke hertil (CPR)

• Fleksible erhvervsidentiteter med et mix af brugeroplevelser og interessenter

• Fællesoffentlig support (FOS) skal guide brugerne i samarbejde med 

tjenesteudbydere og brugerorganisationer

• Fornyet fokus på brugervenlighed for brugerne, også hos den enkelte 

tjenesteudbyder.
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National Standard for Identiteters 

Sikringsniveau (NSIS)

• Overensstemmelse med eIDAS: Level of Assurance (LoA)

• Flere sikringsniveauer giver mere fleksibilitet: Lav, Betydelig, Høj

• Mulighed for initiel login på sikringsniveau Lav og senere ”step-up” 

til Betydelig og Høj – flere brugerrejser

• Tjenesteudbyderen skal selv på baggrund af en risikovurdering 

beslutte sikringsniveau for adgang til tjenesten. Det er muligt at 

differentiere krævet sikringsniveau på forskellige dele af tjenesten

• På digst.dk findes en vejledning og et værktøj til at skabe overblik 

over de nye opgaver 

https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommende-nemlog-in/vejledninger-og-standarder/nsis-standarden/
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Hvad er det vi skal med NSIS? 

- Dataansvarlig og sikringsniveauer

Det må være 
administratoren, der har 

brugt mit password.

Hvorfor er medicinkort 
for alle på Bøgealle i 

Vejle gennemset?

Lovgiv-
ning

ADFS

NSIS 
Betydelig

Hvorfor har du set på 
medicinkort for alle på 

din vej?

Vi har undersøgt logs. 
Du er den eneste, der 
kan logge ind som dig.

FMK

Fælles medicinkort 
dataansvarlig



Signering fremadrettet

• Den kommende digitale infrastruktur understøtter i 

udgangspunktet ikke lokal signering 

• Signering foregår i det centrale signeringsmodul i NemLog-

in3, uafhængigt af om der anvendes MitID login-midler eller 

Lokal IdP login-midler

• Mulighed for aftale om udstedelse af OCES eller 

kvalificerede medarbejdercertifikater, hvis man ønsker at 

signere lokalt

• Nyt signaturformat



Nye signaturformater

• Signaturformatet skifter fra XML DSig format til EU / eIDAS / 

ETSI standardiserede PAdES og XAdES

• Signaturerne indeholder kryptografisk tidsstempel –

kvalificeret tidsstemplingsservice er en del af NemLog-in

• Skiftet har betydning, hvis man i dag har systemer, der laver 

dyb teknisk integration med signaturen og læser specifikke 

elementer ud af denne

• Ved almindelig brug er funktionaliteten intakt: man kan få 

signeret et dokument
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Parallel drift i migreringsperioden

Tjenesteudbydere bør understøtte både NemID, MitID og NemLog-in3 

erhvervsidentiteter fra begyndelsen af migreringsperioden; særligt let med 

NemLog-in som broker

Komplikationer:

• Gamle tjenester der ikke er klar til nye identiteter

• Nye tjenester der ikke understøtter gamle identiteter

• Nye brugerorganisationer – behov for at understøtte NemID?
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Forventet forløb for tjenesteudbydere 

Det skal I tage stilling til:

• Hvis jeres tjeneste ikke er tilsluttet NemLog-in bør I forberede dette

• I bør vurdere, om I ønsker at udnytte ny funktionalitet, f.eks. en-faktor 

”kontokig” – i givet fald skal jeres tjeneste videreudvikles

• I skal planlægge tilpasning af jeres tjeneste og test

• I skal tilslutte jer den nye infrastruktur (tidligt) i migreringsperioden ultimo 

2020 og understøtte både NemID, MitID og NemLog-in3 

erhvervsidentiteter i migreringsperioden.

MitID, NemLog-in og NemID projekterne kommunikerer løbende via 

nyhedsbreve
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Foreløbig tidslinje for leverancer

2019 2020

12 mdr.

6,5 mdr.

3,5 mdr.

3 mdr.

3 mdr. (+ sommerferie)

12 mdr.

Udvikling IL

Delleverance 1

Delleverance 2

Delleverance 3

Delleverance 4

MitID integration

DL 1:

Primo 

feb.

DL 2:

Ult.

mar.

DL 3:

Ult. 

maj

DL 4:

Primo 

aug.

Test

Test

Test

Test
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Delleveranceindhold og test

Delleverance Indhold Tjenesteudbydere og brugerorganisationer kan teste

Delleverance 1 EIA
Brugerrettighedsstyring
CA og TSA
Fælles komponenter 
(Testmiljø)

• Administration af erhvervsidentiteter.
• Autentifikation med erhvervsidentiteter mod MitID Simulator
• Integration til eget IdM-system
• Administration af rettigheder
• Udstedelse af certifikater til medarbejdere
• Udstedelse af virksomhedscertifikater 
• Testværktøjer og integrationstestmiljø

Delleverance 2 Log-in
STS
Tilslutning
Signering

• Autentifikation af brugere på TUs tjeneste
• Lokal IdP kan teste autentifikation 
• Andre brokere kan teste anv. af erhvervsidentiteter
• Udstedelse og anvendelse af STS-tokens
• Tilslutte fiktive og simulerede brugerorganisationer
• Signering af dokumenter

Delleverance 3 GUI
Administration

• GUI-komponenter
• Administration af egne data og konfiguration
• Tilslutning af Lokal IdP

Delleverance 4 Fuldmagt
Migrering

• Administration af fuldmagter
• Autentifikation med fuldmagter
• Migrering af testdata



Hvordan kan I forberede jer? 

• Sæt jer godt ind i de kommende forandringer

• Udpeg ansvarlige kontaktpersoner 

• Skab overblik over jeres tjenester, tjenesteudbyderaftaler og 

administratorer

• Overvej alternativer til funktionalitet, der forsvinder

• Påbegynd arbejdet ift. krævet NSIS niveau

• Udpeg kontaktpersoner ift. signering

• Tilmeld jer vores nyhedsbrev og følg med på digst.dk

• Meld jer som pilot!



Spørgsmål 
til rollen som 

tjenesteudbyder
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Del 2: Anvendere af medarbejdersignatur



Nye erhvervsidentiteter

• Erstatter NemID for Erhverv

• Etableres i regi af NemLog-in3

• Én aftaleindgåelse

• Benytter MitID loginmidler eller Lokal IdP (akkreditiver)

• Ny samlet portal på virk.dk



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



Ændringer for jer som anvendere af 
medarbejdersignatur

I store træk videreføres alm. funktionalitet – login og signering

De største ændringer vil være:

• Én administrationsportal til erhverv

• Support

• Login-midler til erhverv

• Sikker e-mail

• Lokal signering

• Lokal IdP (LSS udfases)



Medarbejdersignatur fremadrettet

• Certifikatbaserede medarbejdersignaturer udfases

• Flere muligheder for loginmidler – administration af 

erhvervsidentiteter i én central portal

• MitID privat login-middel 

• MitID dedikeret login-middel 

• Udstedt login-middel via en Lokal IdP

• NemLog-in3 stiller en central signeringsløsning til 

rådighed

• Der vil være mulighed for at få udstedt OCES eller 

kvalificerede medarbejdercertifikater til understøttelse 

af særlige behov i egen infrastruktur



Support

• Én fællesoffentlig support

• Én fælles indgang for alle 

• Gratis support til brugerne

• Mulighed for at indgå særlige supportaftaler mod 

betaling
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Den nye ErhvervsIdentitetsAdministration (EIA)

Dette kender I fra NemID medarbejdersignatur administration

• Webgrænseflade hvor brugerorganisationen kan administrere sine erhvervsidentiteter 

• API til automatisering af administration af erhvervsidentiteter fra eget IdM-system

Dette er nyt for EIA

• Mulighed for at udpege selvstændige organisationsadministratorer, rettighedsadministratorer og 

identitetsadministratorer

• Mulighed for tilknytning af flere CVR-numre til én erhvervsidentitet

• Mulighed for at anvende private login-midler eller dedikerede login-midler

• Mulighed for tilslutning af Lokal IdP

• Krav om manuel LRA godkendelse af erhvervsidentitets-”ændringslister” udgår

• API til automatisering af administration af brugerrettigheder imod FBRS



Login-midler til erhvervsidentiteter

• Mulighed for at anvende ét login-middel på tværs af privat 

og erhverv

– Private MitID-login-midler vil kunne anvendes til erhverv – kræver 

samtykke fra begge parter

– MitID-login-middel 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 login-middel udstedt af Lokal IdP

• Som udgangspunkt fås erhvervsidentitet ikke som nøglefil 



Signering

• Signering ifm. offentlige tjenester vil fremover ske i et 

browserbaseret signeringsmodul i NemLog-in

• Lokal signering i desktop applikationer er ikke en 

strategisk del af den kommende digitale infrastruktur

• Lokal signering kan dog stadig lade sig gøre for særlige 

brugergrupper ved udstedelse af medarbejder certifikat

• Medarbejdercertifikat (MOCES) kan ikke anvendes til 

login på nationale tjenester

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu0sGf85ffAhXHsaQKHWZmCQ8QjRx6BAgBEAU&url=http://jurisdependencia-asesoriayabogados.com/prestamos-particulares/&psig=AOvVaw2kLb876g1WLZH5WAQ2qqnO&ust=1544621927374184
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NemID login-midler i dag

NemID nøgleapp

NemID nøglekort

NemID nøgleviser

NemID magna nøglekort

NemID IVR løsning
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MitID login-midler

”Mobile-first”

(Betalbart)
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MitID login-midler og sikringsniveauer

Tabel: Forventede sikringsniveauer med kombinationer af akkreditiver 

NSIS Lav NSIS Betydelig NSIS Høj

+ +

+
(PIN + HW key)

(Biometri PIN)

Lokal IdP (erhverv) faktorer Lokal IdP (erhverv) faktorer Lokal IdP (erhverv) faktorer
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Medarbejder

Forudsætter NSIS 

anmeldelse

Borger

Medarbejder

Medarbejder

1: Privat identitet

Privat login-middel

2: Erhvervsidentitet

Privat login-middel

3: Erhvervsidentitet

Dedikeret login-

middel

4: Erhvervsidentitet

Lokalt login-middel

Lokal IdP

CVR 1

CVR 2

…

MOCES 3

FBRS



Lokal IdP
• LSS udfases

• Større brugerorganisationer kan vælge at etablere en Lokal 

IdP (identity provider) og administrere login-midler

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

Lokal IdP tilsluttes NemLog-in

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

Lokal IdP anmeldes imod sit NSIS sikringsniveau og tilsluttes 

NemLog-in

• Det kræver it-mæssig modenhed og kapacitet at implementere 

og vedligeholde en Lokal IdP

• Lokal IdP kan være strategisk for nogle kommuner i lyset af 

fælleskommunal rammearkitektur og Aula
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Overvejelser omkring Lokal IdP

Øget fleksibilitet med Lokal IdP

• Anvendelse af lokalt netværkspassword som den ene faktor

• Lokal hjælp ved glemt password eller registrering af to-faktor enhed

• Anvendelse af egne to-faktor løsninger

• Single sign on oplevelse med egne it-miljøer

Ulemper ved Lokal IdP

• Høje sikkerhedskrav med revision og anmeldelse imod NSIS Betydelig

• Øgede initiale investeringer og efterfølgende årlig revision

• Kommunen skal selv vedligeholde to-faktor løsning

• Dyrere og mere ressourcekrævende end anvendelse af MitID login-midler
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National Standard for Identiteters 

Sikringsniveau (NSIS)

• Overensstemmelse med eIDAS: Level of Assurance (LoA)

• NSIS sikringsniveau Betydelig vurderes at være det relevante mål 

for kommuner med Lokal IdP

• Krav til registrerings- og autentifikationsproces samt kommunens 

driftsmiljøer og driftsorganisation
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Hvad er det vi skal med NSIS? 

- Dataansvarlig og sikringsniveauer

Det må være 
administratoren, der har 

brugt mit password.

Hvorfor er medicinkort 
for alle på Bøgealle i 

Vejle gennemset?

Lovgiv-
ning

ADFS

NSIS 
Betydelig

Hvorfor har du set på 
medicinkort for alle på 

din vej?

Vi har undersøgt logs. 
Du er den eneste, der 
kan logge ind som dig.

FMK

Fælles medicinkort 
dataansvarlig
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Anmeldelse imod NSIS sikringsniveau Betydelig

• Ved anmeldelse på niveau Betydelig anvendes selvdeklarering suppleret 

med en revisionserklæring fra en uafhængig statsautoriseret revisor eller et 

overensstemmelsesvurderingsorgan

• Anmeldelsen suppleres med en ledelseserklæring underskrevet af en 

tegningsberettiget

• Der skal årligt indsendes en ny revisionserklæring, som bekræfter, at 

kravene til stadighed opfyldes
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NSIS Revisionsvejledning – skema for anmeldelse
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Krav til login-midler hos Lokal IdP

• Det Elektroniske Identifikationsmiddel skal gøre brug af mindst to Autentifikationsfaktorer 

fra forskellige kategorier (Betydelig)

• Autentifikationsmekanismen implementerer sikkerhedskontroller til at efterprøve 

Elektroniske Identifikationsmidler, således at det er højst usandsynligt, at det er muligt 

for en angriber med en moderat Angrebskapacitet at gætte, lytte sig til, gengive eller 

manipulere kommunikationen og på den måde omgå autentifikationsmekanismen.

• Andre login-midler (end MitID) skal risikovurderes af egen revisor

• Login-midler som vurderes at ”være på vej ud” omfatter: Nøglekort, Nøglefil, SMS 

engangskoder
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Hvad er en to-faktor løsning?

• En tommelfinger regel for en to-faktor løsning er, at ens kollega ikke kan logge ind 

som dig, selvom du giver vedkommende alle dine brugernavne og passwords

• En to-faktor løsning kan godt bruges fra én enhed

NemID nøgleapp understøtter 

to faktorer fra samme enhed



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

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_79_Yhp_fAhVQz4UKHdnuCREQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nederhadstenvand.dk/administration/flytning/&psig=AOvVaw0fbx0Lx0yjSRjJCW3qV9Es&ust=1544867617067747
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Migreringsforløb for erhvervsidentiteter

• Brugerorganisationen tilslutter sig NemLog-in3, vælger administratorer (datagenbrug) 

og konfigurerer ønsket løsning

• Brugerne modtager loginmidler og gennemgår autentifikation og tilknytning

• Autentifikation af bruger:

– CPR og privat NemID eller MitID

– MOCES og privat NemID eller MitID

– Straks-kode og privat NemID eller MitID (manuel proces)

– (Manuel registrering)

• Tilknytning af loginmidler (MitID eller Lokal IdP)
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Samtidig migrering af tjenester og brugere i 2021

Tjenesteudbydere bør understøtte både NemID, MitID og NemLog-in3 erhvervs-

identiteter fra begyndelsen af migreringsperioden

• Dette er særlig let med NemLog-in som broker

Brugerorganisationer bør forberede at kunne udstede både NemID 

medarbejdersignatur og NemLog-in3 erhvervsidentiteter i hele migreringsperioden

• Nye medarbejdere kan have behov for adgang til tjenester, som kun understøtter NemID

Komplikationer:

• Gamle tjenester der ikke er klar til nye identiteter

• Nye tjenester der ikke understøtter gamle identiteter

• Nye brugerorganisationer – er der behov for NemID?
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Forventet forløb for brugerorganisationer

Hvis I vil anvende Lokal IdP, bør I begynde forberedelserne snarest

• Gå i dialog med jeres it-revisor

• Forbered registreringsløsninger med NemID og MitID. Er der behov for manuelle 

registreringsløsninger også?

• Implementér to-faktor løsning til de relevante brugere

• Forbered fødereringsserver, sikkerhed og ISO 27701-baseret ISMS driftsorganisation. 

Forbered risikoanalyse, nye procedurer, vilkår etc.

• Gennemfør NSIS revision

Hvis I vil anvende MitID login-midler

• Forbered ønskede løsningsvarianter, private og/eller dedikerede loginmidler

• Forbered administrationsløsning og support

Forbered migrering og parallel drift af NemID og NemLog-in3 identiteter i 2021



Hvordan kan I forberede jer?

• 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 ift. login-middelløsning –

samtykke / det dobbelte frivillighedsprincip

• Hvis LSS i dag, overvej valg af fremtidig løsning

• Tilmeld jer vores nyhedsbrev og følg med på digst.dk

https://digst.dk/nyheder/nyhedsbreve/


57

Foreløbig tidslinje for leverancer

2019 2020

12 mdr.

6,5 mdr.

3,5 mdr.

3 mdr.

3 mdr. (+ sommerferie)

12 mdr.

Udvikling IL

Delleverance 1

Delleverance 2

Delleverance 3

Delleverance 4

MitID integration

DL 1:

Primo 

feb.

DL 2:

Ult.

mar.

DL 3:

Ult. 

maj

DL 4:

Primo 

aug.

Test

Test

Test

Test
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Delleveranceindhold og test

Delleverance Indhold Tjenesteudbydere og brugerorganisationer kan teste

Delleverance 1 EIA
Brugerrettighedsstyring
CA og TSA
Fælles komponenter 
(Testmiljø)

• Administration af erhvervsidentiteter.
• Autentifikation med erhvervsidentiteter mod MitID Simulator
• Integration til eget IdM-system
• Administration af rettigheder
• Udstedelse af certifikater til medarbejdere
• Udstedelse af virksomhedscertifikater 
• Testværktøjer og integrationstestmiljø

Delleverance 2 Log-in
STS
Tilslutning
Signering

• Autentifikation af brugere på TUs tjeneste
• Lokal IdP kan teste autentifikation 
• Andre brokere kan teste anv. af erhvervsidentiteter
• Udstedelse og anvendelse af STS-tokens
• Tilslutte fiktive og simulerede brugerorganisationer
• Signering af dokumenter

Delleverance 3 GUI
Administration

• GUI-komponenter
• Administration af egne data og konfiguration
• Tilslutning af Lokal IdP

Delleverance 4 Fuldmagt
Migrering

• Administration af fuldmagter
• Autentifikation med fuldmagter
• Migrering af testdata



Spørgsmål til rollen som anvender af 
medarbejdersignatur
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Tak for i dag



Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

NemLog-in3              
NL3@digst.dk

Skriv til os:

Find præsentationen og læs mere: 

www.digst.dk/it-loesninger/implementeringssite

www.digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommende-nemlog-in


