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AFSKAF PASSWORDS

Det sker i 4 enkle trin: 

OPRET 
UDSTED 
ANVEND 
REVIDÉR 

Processen er simpel, både 
for den enkelte bruger, 

for hele organisationen og i 
særdeleshed for IT-afdelingen.

►

PROCES I 4 TRIN

Revidér

Opret1

Udsted2

Anvend3

4

IT-AFDELING BRUGER



Processen med 
oprettelse af en ny 

medarbejder i IT-systemerne 
automatiseres.

  
De tidskrævende 

rutineopgaver forsvinder, 
når en medarbejder skal 

oprettes eller slettes. 
Det sker automatisk. 

Det samme gør de 
manuelle transaktioner, 
når en medarbejder har 

mistet eller glemt sit 
password eller adgangskort.

►

OPRET
“automatisering af processen”
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Dannelse og udstedelse af 
den digitale identitet sker 

via en selvbetjeningsproces, 
hvor brugeren selv printer 

sit adgangskort, ordner foto 
og udsteder sin digitale 

adgang. 
 

Det er hurtigt for brugeren 
og kræver ingen ressourcer 

hos IT-afdelingen.

►

UDSTED
“brugervenlighed gennem selvbetjening”
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Medarbejderen får en 
lettere hverdag.

Medarbejderen kan 
uhindret bevæge sig mellem 

mange forskellige digitale 
systemer og de tilsvarende 

fysiske såsom døre og 
betalingsløsninger.

 
Virksomheden får øget 

IT-sikkerhed gennem 
medarbejdernes konsekvente 

brug af flerfaktor logon   
og undgår deling af logins/

passwords.
►

ANVEND
“sikkerhed i hverdagen”
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Virksomheden opnår nem 
og god compliance: 

Interne og eksterne regler 
bliver overholdt i forbindelse 

med oprettelse og nedlæggelse 
af brugere.

Udvidelse med et Governance 
Administrationsmodul 

gør det desuden enkelt at 
rapportere. Det sparer tid i 

forbindelse med IT-revision og 
compliancerapportering.

►

REVIDÉR
“compliance og governance”
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JENS NIELSEN

Specialist i både 
IT-sikkerhed og digitalisering.

Adm. direktør for Liga ApS

►



I dagligdagen logger man 
på Windows ved hjælp af sit 

chipkort og dets pinkode.

Med det samme chipkort kan 
man også logge på websider 

og få sikker adgang til 
arbejdspladsens netværk 

udefra.

Chipkortet gør det lettere og 
mere sikkert. Man kan ikke 

dele sin adgang og man kan 
ikke kopiere sit chipkort.

►

- let og sikkert
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HØJERE 
SIKKERHED I 
HVERDAGEN
“2-faktor adgang - let og sikkert”



Sikker print er vigtigt i 
mange organisationer.  

Printet skal først være klart, 
når medarbejderen står  

ved printeren. 

Tilsvarende er det praktisk 
og effektivt, at man kan 

betale i kantiner, butikker og 
automater med sit chipkort.

►

MINE 
FORTROLIGE 
UDSKRIFTER
“Follow-me print og betalinger”
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BJARKE ALLING

Specialist i digital identitet.  
Hovedbestyrelsesmedlem i 

IT-Branchen,  
formand for Sikkerhedsudvalget 

og adm. direktør for  
Liga Software ApS

►



Automatisk integration med 
standard Mifare & Desfire 

RFID- baserede dør- og 
adgangskontrolsystemer. 

Kortnummer aflæses og 
systemet opdaterer automatisk 

det tilsluttede dørsystem. På 
samme måde deaktiveres kort 

også automatisk, hvis en 
medarbejder fratræder eller 

får nyt kort.

Løsningen kan udbygges til 
at administrere, hvilke døre og 

lokaler en medarbejder skal 
have adgang til. Dette baseres 

på roller og automatik. 
►

HVEM GÅR
IND OG UD?
“Adgangskontrol og dørsystemer”
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Kryptering og digital 
underskrift vinder frem  

overalt. Både som følge af  
højere sikkerhedskrav, men 

også fordi det er nødvendigt 
for gode digitale processer. 

Ikke mindst er det mere 
praktisk end at printe,  
underskrive med blæk, 

scanne og så sende  
retur via mail. 

►

ER DU DEN, 
DU SKRIVER, 

DU ER?
“Digital underskrift og kryptering”
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UFFE BAGER

Specialist i brugerstyring 
og enterprise arkitektur.

Product Manager for 
SmartSignatur

►



Bygget på alliancer, 
partnerskaber og indsigt i 

lokale behov.

SmartSignatur 
er sammensat af 

velafprøvede 
standardløsninger fra 

globale soft- og 
hardwareproducenter 

kombineret med 
Liga-udviklede tilpasninger 

og tilretninger. 

►

GLOBALT 
PRODUKT
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SmartSignatur 
leveres som et årligt 

abonnement. Virksomheden 
kan hele tiden tilpasse 

løsningen til sine behov og 
hele tiden få fordelene af 

den kontinuerlige 
udvikling af funktionalitet 

og forbedringer.

SmartSignatur 
afregnes enten per bruger 

eller per fuldtidsansat.

►

DANSKE
KUNDER
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SmartSignatur fås i tre 
versioner - Personal ID, 
Local ID og Global ID. 

Nu kan du prøve  
SmartSignatur Personal ID.

Med Personal ID kan du 
underskrive filer og e-mails, 
du kan kryptere e-mails og 

du kan bruge 2-faktor  
adgang til at logge på egne 
og andres websites - som 
f.eks. offentlige portaler.

 
Hent software og  
få en kortlæser på  

liga.com/smartsignatur/demo

 

►
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PRØV DET  
SELV

“Få din egen kortlæser og software”



Afskaf passwordet 
med SmartSignatur. 
Ét kort. Én pinkode. 

Så kan du logge på 
Windows, på tablets, åbne 

døre, betale og få adgang til 
alle typer af systemer med 

højeste sikkerhed.

►

KONTAKT

JENS NIELSEN
+45 26 20 95 06  I  jn@liga.com

BJARKE ALLING
+45 40 13 91 05  I  ba@liga.com

UFFE BAGER 
+45 20 97 78 08  I  ub@liga.com
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LIGA SOFTWARE APS
International House

Center Boulevard 5  I  2300 København S
+45 35 36 95 05  I  liga.com/smartsignatur


