
Nexus och PAS Card
 KommITS 2012

Break‐out session
‘Allt på

 
ett kort’

Vallentuna kommun –
 

Stefan Nyberg
Nexus – Simon Thomas, Mats Rosberg

PasCard – Tobias Östling
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Introduktion – Simon Thomas
Kundcase – Vallentuna kommun Stefan Nyberg
Teknisk miljö – Mats Rosberg
Sammanfattning – Simon Thomas

Agenda



TEKNISKAMILJÖN - VALLENTUNA
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Har ni? 
Dålig internsäkerhet och vill få en lösning för 
förstärkt inloggning?
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Har ni? 
En blandmiljö av många kort/donglar och vill 
konsolidera dessa till en lösning?



Har ni? 
Många lösenord att komma ihåg = missnöjda 
användare?
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Har ni? 
Svårt att hantera id-provisionering av tillfällig 
personal?
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Lösningen är här!!!


 

Ett multifunktions Smart Kort


 

Ett Administrationsgränsnitt

8



Hur fungerar det?
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• 1- Identifiera användaren

• 2- Fotografera

• 3- Tryck kortet och lägg på certifikat

ENKEL UTGIVNINGSPROCESS

• 4- Distribuera kort + pinkod



NEXUS MULTIFUNKTIONSKORT
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Ett kort – 
många 
funktioner



Användaren behöver endast kort + PIN-kod

BÄTTRE SÄKERHET
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FUNGERAR MED MULTIPLA SYSTEM
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Samma kort fungerar överallt



INKLUDERAR DESKTOP LOGON + SSO
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Ger även access till IT-systemen!!



Vilka system kan anslutas?



 

MIFARE, Electromarine, Legic, Hitag2


 

Windows inloggning


 

Microsoft CA som ROT CA


 

Nexus CA som ROT CA
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Vad behöver jag göra?
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1 - Organisera identitetsdata 

2 – Få stöd av ledningsgruppen

3 – Upprätta en lämplig testgrupp



Urval av referenser
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Nästa steg? 

KommITS piloterbjudande! 
- 50 användare 
- Desktop inloggning 
- Fotolegitimation 

Tala med oss eller maila på 
contact@nexussafe.com

18


	�Nexus och PAS Card�KommITS 2012
	Agenda
	Bildnummer 3
	�                          Har ni?�Dålig internsäkerhet och vill få en lösning för förstärkt inloggning?
	�                              Har ni?�En blandmiljö av många kort/donglar och vill konsolidera dessa till en lösning?
	                               Har ni?�Många lösenord att komma ihåg = missnöjda användare?
	                                Har ni?�Svårt att hantera id-provisionering av tillfällig personal?
	Lösningen är här!!!
	Hur fungerar det?
	Bildnummer 10
	Ett kort – många funktioner
	Användaren behöver endast kort + PIN-kod
	Samma kort fungerar överallt
	Ger även access till IT-systemen!!
	Vilka system kan anslutas?
	Vad behöver jag göra?
	Urval av referenser
	              Nästa steg?���KommITS piloterbjudande!�- 50 användare�- Desktop inloggning�- Fotolegitimation���Tala med oss eller maila på contact@nexussafe.com

