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METODE
Denne rapport dokumenterer den del af fase 1, som dækker konceptudvikling og fokusgruppe
interviews. Konceptudviklingen omfatter desuden Userjourneys.

KONCEPTUDVIKLING
Med udgangspunkt i interviews og høringssvar udvikles der en række koncepter.

!
!

- Baseret på input fra interviews, personas og høringssvar
- Udviklet i forlængelse af mapning af User Journeys

! FOKUSGRUPPER
Vurdering af koncepter i målgruppen og indsamling af kvalitativ viden om brugernes
!holdning.
- Brugerne bliver præsenteret for koncepterne
- I fokusgruppen diskuteres holdninger til de præsenterede koncepter
- Brugerne tildeler det enkelte koncept en værdi

PROCESSEN

INTERVIEWS & HØRINGSSVAR

OPSUMMERING FRA INTERVIEWS
Respondenterne har forskellige brug af NemID løsningen afhængig af, om de er borger,
medarbejder eller Local Rights Administrator (LRA).
!
Generelt opfattes NemID som en lille del af en sammenhængende løsning, hvor NemID brugt i en
professionel sammenhæng, har flere facetter og dermed udfordringer, end eksempelvis borgerne.
Det giver derfor mening at vurdere indsigter pr. brugertype (segment) og betragte disse ud fra
brugernes helhedsbillede.
!
Isoleret set oplevede respondenterne ikke problemer med selve det at logge ind med deres NemID
til daglig.
- De ansatte med medarbejdersignatur i store virksomheder opdager nærmest ikke at de bruger
NemID pga. LAN og signaturserver løsningen
- Borgerne har vænnet sig til nøglekortet

O REGION & KOMMUNE
Resumé af interviews
LRA – fælles for brugerne er, at de arbejder med delvist manuel administration af
MOCES via AD, helpdesk systemer og Nets DanID. De benytter samtidig en signaturserver.
Udfordringerne ligger ikke i medarbejdernes brug af MOCES. Afhængig af system
sammensætninger opstår problemerne ved:
-

rettighedsstyring
for korte timeout-tidsrum
ændringer eller uhensigtsmæssigheder i Nets brugerstyringsinterfaces
spærring for alle LRA’er under CVR pga. sammenlagte antal fejltastninger
Nets DanID telefonsupport

!

Brugere (medarbejdere) – MOCES er integreret i arbejdspladsens netværk og
medarbejderen er ikke nødvendigvis klar over at de benytter NemID. Nogle oplever
forvirring omkring Digital Signatur og NemID medarbejder nøglefil.

V VIRKSOMHEDER
Resumé af interviews
Virksomhedernes virkelighed, og problemerne de oplever i forbindelse med
medarbejdersignaturer, er mangeartet afhængig af ejerforhold, størrelse og antal
ansatte. Som for region og kommune findes der i virksomheder en LRA der opretter og
styrer medarbejdersignaturer for ansatte, der skal have adgang til
indberetningssystemer, som eksempelvis Skat.
!

Fælles for virksomhedsbrugerne er, at de oplever problemer ved:
-

Begrænsning i koblingen mellem MOCES og CVR (1:1)
Mange papirbreve til trods for Digital postkasse
Besværlige procedurer
Formidling af danske love og regler overfor ikke-danske virksomheder i DK

B BORGERE
Resumé af interviews
Generelt for borgerne var, at de sidestiller NemID med høj sikkerhed og oplysninger de
skaffer sig adgang til med NemID er strengt personlige.
!

Fælles for respondenterne var, at de benyttede nøglekorts-løsningen og alle sammen
tidligere havde haft Digital Signatur.
!

Flere udtrykker tilfredshed med den øgede digitale selvbetjening, men oplever ikke
altid at systemerne de logger ind i er nemme. Nogle respondenter bekymrer sig for
de ældre borgere i denne sammenhæng.
!

Flere af borgerne ønsker at kunne henvende sig til en person, hvis de oplever
problemer og vil i mindre grad researche selv.

KORT OPSUMMERING AF HØRINGSSVAR
Der er i alt modtaget 59 høringssvar pr. 2. juli 2014 og respondenterne omfatter de fleste af ministerierne, en række
styrelser og erhvervs- og interesseorganisationer, en region, en kommune og samtlige medlemmer af styregruppen.
Dertil kommer en række individuelle respondenter (bl.a. bloggere) med særlig interesse for området.

!
Hovedtemaerne i høringssvarene er kan opsummeres med følgende:
- Opdeling af sikkerhedsniveauer
- Åben platform (mulighed for integration til andre løsninger) & flerleverandørstrategi
- Øget mobilitet og anvendelse af mobile platforme
- Forbedret supper og administration
- Mulighed for fuldmagt
- Fokus på handicapvenlighed, kompatibilitet og brugervenlighed
- Håndtering af flere CVR numre
- NemID for børn

USER JOURNEYS

BORGER
OPGAVER

HAR IKKE NEM ID

FIK NEMID I
BORGERSERVICE

BESØGER NEMID.NU

SKIFT FRA GAMMELT
SYSTEM

BENYTTER DET
FØRSTE GANG PÅ
EGEN COMPUTER

VIRKER DET?

BENYTTER DET HOS
FLERE FORSKELLIGE
TJENESTEUDBYDERE

HJÆLP TIL OPGAVER

FIK NEMID I BANKEN

SKRIVE UNDER

NÅR DET GÅR GALT

FASER

ANSKAFFELSE

INSTALLATION

PAIN POINTS
Forstå mulighederne omkring produktet
Nøglefil
Nøglekort
Hardware?

Forstå løsningen
Opgradering til langtidsholdbart OCES

PAIN POINTS
Har du den nødvendige information?
Hvor let er det af få hjælp?
Få kontakt til et menneske
Livline-funktion til person i eget netværk

ANVENDELSE

PAIN POINTS
Accepteret besvær med eks. nøglekortet
Altid nødvendigt med 2-faktor?
Adgang til hjælp og behovet for hjælp?
Ulovligt at lade andre bruge min adgang
Signatur på dokumenter man ikke kan se
100%

MULIGHEDER
Kommunikation kommer fra "brandet"
Vis muligheder med film/infographics
Guide - hvordan vælger jeg det rigtige
produkt?

Frit valg mellem specialiserede
leverandører af løsninger ("best of
class")

MULIGHEDER

MULIGHEDER

En central profilstyring

Ensrettelse af grafik og tekst på tværs
af tjenesteudbydere

Test-funktionalitet / demo website (à la
Flashinstallationen)

Single Sign-On og signatur adskilt
Adgang til og vedligeholdelse af profil i
"Centralen"
"Open ID"/ data adgang
Give (begrænset) fuldmagt til anden profil
Udbrede anvendelse
Digitale éngangskoder

IT-SVAGE
OPGAVER

FASER

GIVE FULDMAGT MED
DET SAMME

SPØRGSMÅLET OM
FRITAGELSE

HANDICAPVENLIG
ANSKAFFELSESPROCEDURE

ANSKAFFELSE

PAIN POINTS
Hvad med de borgere der står udenfor
det etablerede samfund?
- de hjemløse
- de ældste
- de syge

Handicapvenlig interface til anskaffelse
- Forstørre tekst
- Læse højt

VIRKER DET?

INSTALLATION

Øgede besværligheder med
systemforståelse og forståelse for
anvendelse
Hvem definerer handicappet?
Forskel mellem handicap i traditionel
forstand og IT-svaghed / adgang til IT.

PAIN POINTS
Adgang til hardware
Hvor let er det af få hjælp?
Få kontakt til et menneske
Livline-funktion til person i eget netværk

MULIGHEDER

MULIGHEDER
Guidelines til bl.a. borgerservice om
fritagelse, hjælp, etc.

ADGANG TIL HJÆLP

Fuldmagtsfunktionen giver i særdeleshed
mening for denne brugertype

ADGANG TIL HÆLP

NÅR DET GÅR GALT

ANVENDELSE

PAIN POINTS
Problemer med adgang pga.
manglende hyppighed i brugen
Problemer med forståelse af konceptet
omkring digital underskrift

MULIGHEDER

IKKE MYNDIGE
OPGAVER

FASER

SKAFFE ADGANG

(0-6 ÅR) 7-15 ÅR & 15-18 ÅR

ADGANG TIL INFO/
SKEMA

FORÆLDRE "ADMIN"

ANSKAFFELSE / INSTALLATION

ADGANG TIL DIGITALE
FÆLLESSKABER

ANVENDELSE

PAIN POINTS

PAIN POINTS

Muligheden findes ikke for målgruppen
Hvordan kommer man i gang?

Børn skal ikke have adgang til særlig
information (Skole-Hjem beskeder)

Barnets IT parathed overstiger
forældrenes

Hvem skal hjælpe barnet med glemt
password?

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Forælder bliver superadmin for barn, som
er koblet til egen profil
Rettighedspakker til børn afhængig af
alder
- over 15 års alderen kan 2-faktor
introduces og benyttes til bl.a. tests
- begrænset antal systemer der gives
adgang til

ONLINE TESTS

Særligt interface og kommunikation til
målgruppen - "Ramasjang" profil
- "push"

Profilstyring hvor forælder kan oprette og
administrere barnets adgang
- "pull"

Kompromitteret profil?

VIRKSOMHED
OPGAVER

FASER

(LILLE TIL MELLEM)

FÅ CVR

ETABLERE DIGITAL
POSTKASSE

SKAFFE FØRSTE
NEMID

GIVE ANDRE ADGANG

ANSKAFFELSE

INSTALLATION

TJEKKE POSTKASSE
INDBERETNINGER

LØBENDE
VEDLIGEHOLD AF
BRUGERADGANG OG
RETTIGHEDER

ANVENDELSE

BETALINGSSTANDSNING

AFVIKLING

PAIN POINTS
Adgang til digital postkasse efter
betalingsstandsning

PAIN POINTS

PAIN POINTS

PAIN POINTS

Ofte flere CVR numre

Problemer med support

Decentrale digitale postkasser

Manuel administration af medarbejdere
og rettigheder (sker ikke ofte, derfor
svært at huske)

MULIGHEDER

MULIGHEDER

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Kommunikation: krav til virksomhedsdrift i
Danmark

"Pakken" udfylder automatisk et
"settings"-område i profilstyring

Opretholde kommunikationen med det
offentlige

Giv systemforståelse vha. film/
infographics

Adgang til funktion, hvor bruger kan få
overblik over decentralt styrede rettigheder
pr. profil

En central virksomhedadministration

Introducere "pakker" (Bronze, Sølv & Guld)
som produkt- og installationswizard
- forskellige pakker til forskellige
virksomheder

Adgang til virksomheden gives til en borgers
profil
Postkasse notificeringsmuligheder

Ensrettelse af grafik og tekst på tværs
af tjenesteudbydere
Adgang til og vedligeholdelse af
virksomhed i "Centralen"
"Open ID"/ data adgang for virksomheden
Give (begrænset) fuldmagt til anden profil

ENMANDSVIRKSOMHED / IVÆRKSÆTTTER
OPGAVER

FASER

FÅ CVR

ETABLERE DIGITAL
POSTKASSE

SKAFFE FØRSTE
NEMID

GIVE ANDRE ADGANG

ANSKAFFELSE

INSTALLATION

PAIN POINTS
Mange typer opgaver ifm. opstart

"One size" - does not fit all

Er alene, begrænset adgang til rådgivere
pga. økonomi/tid

Printe og underskrive aftale, faxe retur?!
(APS/IVS)

Hvorfor skal jeg have en
medarbejdersignatur? Jeg er ikke
medarbejder i min virksomhed

Hvornår skal man bruge hvad?
Medarbejder vs. Borger NemID (for
Enkeltmandsvirk. er grænsen usynlig)

TJEKKE POSTKASSE
INDBERETNINGER

GIVE ADGANG TIL
ANDRE
VÆKST

ANVENDELSE

PAIN POINTS

PAIN POINTS

Hvorfor skal jeg have en digital
postkasse?
(email er i forvejen digital post og skat
sender i forvejen mails til mig)

Support koster penge
Manglende hyppighed i anvendelse er en
barriere
Administration: når virksomheden
vækster skal andre inkluderes i
"inderkredsen"

Flere certifikater - koster det noget?

MULIGHEDER
Introducere "pakker" (Bronze, Sølv & Guld)
som produkt- og installationswizard
- forskellige pakker til forskellige
virksomheder
Underskrive NemID (Nets) aftale digitalt
Oprettelsesflow justeres rent
kommunikativt

Kvalificere det rigtige produkt ift. behov:
Nøglefil
Nøglekort
Hardware?

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Give (begrænset) fuldmagt til rådgiver/
revisor

Adgang til og vedligeholdelse af
virksomhedens stamdata i "Centralen" indsættes i interfaces jeg interagerer
med efter et login
Styre adgange til andre via fuldmagter
Fuldmagt til agent hører under
Rådgiveransvarsforsikring
Gratis support til målgruppen

LOCAL RIGHTS ADMIN
OPGAVER

FASER

CUSTOM
INSTALLATION AF
TEKNISK PERSONALE

BRUGERADMINISTRATION

ANSKAFFELSE / INSTALLATION

PAIN POINTS
Ofte flere CVR numre
Flere certifikater - koster det noget?

(STOR VIRKSOMHED / OFFENTLIG)

LØBENDE
VEDLIGEHOLD AF
BRUGERADGANG

GIVE OG TAGE
RETTIGHEDER

ANVENDELSE

PAIN POINTS
Manuelle procedurer for styring af brugere
(XML upload)
Problemer med support
Barrierer i interfacet for adgangsstyring

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Samtænke signaturserver og
brugeradministration

Adgang til funktion, hvor bruger kan få
overblik over decentralt styrede rettigheder
pr. profil

"Enterprise"-pakke med tilpasning til
virksomhedens behov/systemer:
Signaturserver
SAP
Active Directory
Help Desk system/brugerstyring

Whitelabeling af Nets admin-interface,
brugerdreven optimering af funktioner og
udvidet hjælpefunktion som supplement til
support.

Decentral rettighedsstyring
Overblik over rettigheder i separat XLS-ark
Forvirring omkring systemer - hvorfor så
mange forskellige URL'er?

MEDARBEJDER
OPGAVER

FÅR CERTIFIKAT

ETABLERE ADGANG
MED MEDARBEJDERSIGNATUR

ADMINISTRATOR
GIVER RETTIGHEDER
TIL PROFILEN

NÅR NOGET GÅR
GALT

ABRYD TILKNYTNING
TIL VIRKSOMHED

INDBERETNINGER

FASER

INSTALLATION

RETTIGHEDER

ANVENDELSE

AFVIKLING

PAIN POINTS

PAIN POINTS

PAIN POINTS

PAIN POINTS

PAIN POINTS

Ikke valgfrihed omkring metode

Hvem vælger username og
password?

Adgang til de rigtige systemer på
det rigtige tidspunkt

Mistet computer, nøglekort, etc.
- genåbning?
- nyt certifikat?

ANSKAFFELSE

Dobbelt certifikat/metode
- én som borger
- én som medarbejder

MULIGHEDER

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Medarbejder vælger
foretrukne metode i sin profil

Mine rettigheder i virksomheden
er koblet til min personlige profil
- Virksomhedstilknytning er
attribut til min profil
Adgang til funktion, hvor bruger
kan få overblik over hvilke
systemer jeg har adgang/
rettigheder til

Adgang til digital postkasse efter
betalingsstandsning

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Gode muligheder for fejlsøgning
Hvad kan være årsagen til at min
adgang ikke fungerer?

Opretholde kommunikationen
med det offentlige

Digitale éngangskoder

AGENT
OPGAVER

ETABLERE RIGTIGE
KOBLINGER TIL
KLIENTER

FASER

ANSKAFFELSE

OPRETTE CVR FOR
ANDRE

AGERER SOM PROXY
ADMINISTRATOR
ELLER MEDARBEJDER

ANVENDELSE

PAIN POINTS

PAIN POINTS

Styrer/håndterer mange CVR og
forskellige typer virksomheder med
forskellige behov

Overblik over klienter og indberetningsbehov i
separat XLS-ark
Problemer med support

Barrierer ved at kommunikere lovkrav til
dansk virksomhedsdrift

Har egne medarbejdere som skal udføre
opgaver i agentens virksomhed
- brugeradgangsstyring
- rettighedsstyring

MULIGHEDER

MULIGHEDER

Oprettelsesflow som agent igangsætter,
som ejer kan underskrive med sin (ene)
adgang

Agenten kan logge ind med ét login, men med
mange forskellige "profiler" jf.
virksomhedstilknytninger

Særlig profiltype for agenten især ift.
samlingen/visningen af fuldmagter i
profilen
- agenten kan blive "verified by ..." så han
er digitalt verificeret af eksempelvis
brancheorganisation

Digitale éngangskoder

Forvirring omkring systemer hvorfor så mange forskellige URL'er?

KONCEPTER

KONCEPTOVERSIGT
1. PROFIL

3. AUTOMATISERING

5. KOMMUNIKATION

PROFILSIDE
Certifikater er attributter til personen

AUTO-OPRETTELSE
Opret CVR, e-post og certifikat på én
gang

VIRKSOMHEDSPAKKER
Forbedre virksomheders systemforståelse

BRUGERADMIN & SIGNATURSERVER
Konsolidering af brugerstyring og
certifikatudstedelse

BEDRE HJÆLP
Forbedre brugernes muligheder i flows

ADGANG FOR BØRN
Trin-inddelt adgang for ikke-myndige
PROFESSIONEL AGENT
Særlig profil for rådgivere
UDLAND
Bane vej for udenlandske virksomheder

2. FUNKTIONALITET
TO SIKKERHEDSNIVEAUER
Opdel identifikation og autentificering
DIGITAL ENGANGSKODE
Mobil og digital engangskodegenerator
UDBREDELSE AF NemID
NemID som "connect"-løsning
BEDRE DIGITAL UNDERSKRIFT
Se hele dokumentet inden underskrift
DET FRIE MARKED
Multiple og specialiserede login-udbydere

4. CENTRALISERING

GUIDE
Introduktion for førstegangsbesøgende

POST CENTRAL
Adgang til flere postkasser ét sted

LØS MEDARBEJDERENS PROBLEM
Funktion til LRA "trouble-shooting"

CENTRALISERET RETTIGHEDSSTYRING
Styring af rettigheder ét sted

VIRKSOMHEDENS EGEN ADMIN
Forbedre virksomheders systemforståelse
BEDRE PRODUKTPRÆSENTATION
Forbedre brugernes systemforståelse

KONCEPT: PROFILSIDE
Konceptet går ud på, at give brugerne en grundlæggende kontrol over deres egen brug af NemID. I erkendelse af,
at langt de fleste brugere ikke har den fjerneste idé om certifikater eller, hvad der ellers ligger neden under NemID
anbefaler vi, at man i stedet arbejder med en funktionalitet, som de fleste internet-brugere kender – nemlig den
personlige profil.
Den personlige profil lever på en fast internet-adresse, som hedder noget med NemID (eksempelvis www.nemid.dk),
og ikke noget med Nets, Dan-id eller andet, som forvirrer brugerne omkring afsenderen.
På den personlige profil kan brugerne få et overblik over deres NemID profil, som skal forstås som en digital
spejling af deres fysiske profil. Denne digitale profil kan så have forskellige egenskaber tilknyttet. F.eks. kan profilen
ud over at være almindelig borger også være ejer af en virksomhed/selskab, eller måske have fuldmagt til at agere
på vegne af en virksomhed som medarbejder eller som agent (eksempelvis revisor eller advokat).

!
I det underliggende system vil der være tale om, at brugeren kan have tilknyttet flere certifikater, men det bliver
aldrig synligt for brugeren, som udelukkende skal forholde sig til den personlige profil, som giver adgang til
forskellige ”roller”.

Med den personlige profil vil borgeren kunne agere i mange forskellige roller, men udelukkende have brug for
ét log-in. Som bruger vælger man blot i hvilken rolle, man vil logge ind på en given side, og derefter
identificerer man sig med samme password og nøgle uanset hvilken rolle man udøver i den givne situation .
Ud over styring af roller (medarbejder, ejer af firma, forældre, agent, etc.) kan brugeren på sin profilside få
adgang til en række relevante funktioner:

!
Funktioner på personlig NemID profil:
Styring af roller
- Udgående fuldmagter
Bruger giver fuldmagt til, at x person kan agere på vegne af brugeren
• I begrænset tidsrum
• På udvalgte sites
• Markering af autoriserede agenter (eksempelvis revisorer og advokater)
- Indgående fuldmagter
Bruger har fuldmagt til at agere på vegne af andre brugere/virksomheder
• I begrænset tidsrum
• På udvalgte sites
• Børn

- Valg af serviceudbyder
Brugeren kan vælge sin egen NemID serviceudbyder (Se separat koncept: Det Frie Marked)
-

Personlige data
NemID indeholder en række data, som brugeren kan ”tage med”, når hun logger ind på en ny side.
Disse data kan ses og redigeres via denne funktion (nogle data trækkes dog fra CPR-register og
kan derfor ikke ændres)

-

Oversigt over steder som man har givet adgang til information
En oversigt over alle de websider, som man har givet adgang til at bruge ens personlige data
(som ligger i NemID profilen). Her kan man slette sites og se, hvilke data, de enkelte sites har
adgang til.

-

Indstillinger for to-faktor vs. én-faktor (Se seperat koncept: To sikkerhedsniveauer)
Brugeren kan vælge at hæve sikkerhedsniveauet på selvvalgte sider. Alle sider har en minimumssikkerhedsindstilling, men som bruger kan man vælge at hæve

-

Historik
En oversigt over, hvordan man har brugt NemID. Hvor har man logget ind, hvor har man givet
tilladelse til at data bruges, hvornår har folk, man har givet fuldmagt logget ind på sider, osv.

Profilinterface mine
adgange

Logge ind
hos tjenesteudbyder

Bruger
benytter
log ind
funktion

Bruger har
adgang til
flere
certifikater

Bruger kan
vælge
ønskede
certifikat

Profil
gemmer egne
data, som
kan tages i
brug hos
tjenesteudbydere

Bruger
benytter sin
NemID profil
til at logge
ind med

Bruger
vælger hvilke
data fra
profil der
skal sendes
til tjenesteudbyder

Bruger
benytter sin
NemID profil
til at logge
ind med

Bruger
vælger hvilke
data fra
profil der
skal sendes
til tjenesteudbyder

I profilen har
bruger
overblik over
hvilke sites
der anvender
personlige
data

I profilen har
bruger
overblik over
hvor og
hvornår
NemID er
anvendt

KONCEPT: TO SIKKERHEDSNIVEAUER
Konceptet går ud på, at NemID kommer til at have to typer autentifikation:

!
- En-faktor autentifikation: Brugernavn og password (noget brugeren ”ved”)
- To-faktor autentifikation: Brugernavn, password + engangskode: nøglekort, eller anden genstand, som er i
brugerens besiddelse (noget brugeren ”ved” + noget brugeren ”har”)

!
En-faktor autentifikation bruges på sider og til services, hvor der er en lav risiko for misbrug og hvor
konsekvenserne ved misbrug er overskuelige. To-faktor autentifikation bruges, når konsekvenserne ved misbrug er
mere alvorlige. Eksempelvis kan en-faktor autentifikation bruges til at ”kigge”, mens to-faktor kan bruges, når der
skal ”handles”.

!
Internetsider kan således give brugere adgang til en-faktor områder af websiden, hvor brugeren vil kunne få
adgang til ”ufarlig” information og foretage ”ufarlige” handlinger. I det øjeblik brugeren ønsker adgang til mere
følsom information eller ønsker at foretage en handling med større konsekvenser vil brugeren blive mødt af krav
om to-faktor autentifikation.

Bruger
benytter sin
NemID profil
til at logge
ind i netbank

Bruger logger
ind med enfaktor for at
se kontobevægelser

Bruger er
logget ind og
kan se kontobevægelser

Bruger vil
overføre
penge til
udlandet

Bruger skal
benytte tofaktor for at
gennemføre
overførslen

KONCEPT: DIGITAL ENGANGSKODE
Konceptet går ud på, at NemID tilbyder en mobil og digital løsning til generering af engangskoder, der skal
fungere som supplement eller erstatning af det fysiske nøglekort og nøglefilen. Dette inkluderer:
Brugerne oplever ofte problemer med adgang til forskellige services, der er forbundet med engangskode (den
man har), som enten findes som et eller flere fysiske nøglekort eller en nøglefil på en computer.

!
Med udbredelsen af mobiltelefonen er det oplagt, at give brugerne maksimal mobilitet med adgang til en digital
nøgle - en mobilløsning, der genererer engangskoder når de behøves.

Bruger logger
ind i
mobilservice

Bruger får en
digital
engangskode

KONCEPT: BEDRE PRODUKTPRÆSENTATION
Konceptet går ganske enkelt ud på, at forbedre præsentationen af produktet NemID – særligt i bestillingsfasen,
men også i den løbende brug af produktet. Dette inkluderer:

!
- Mere ensartet branding således, at brugeren udelukkende møder det ene brand ”NemID” (plus eventuelle
private serviceudbydere, som er autoriseret af brandet NemID). I dag møder brugeren brands og websider
som Danid, Nets, Medarbejdersignatur.dk, osv.
- Bedre brug af videoer og illustrationer til at forklare funktionalitet og de overordnede koncepter bag NemID.
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KONCEPT: BEDRE DIGITAL UNDERSKRIFT
En væsentlig udfordring ved digital underskrift som det fungerer i dag er, at brugeren ikke kan se lange pdf
dokumenter. Når brugeren f.eks. skriver under på en ægtepagt eller lignende på Tinglysning.dk kan brugeren
faktisk ikke se det dokument, der underskrives, hvilket er stærkt problematisk.

!
Konceptet handler simpelthen om at forbedre denne underskriftfunktion, så brugeren kan se det fulde dokument,
der underskrives, før det underskrives.

Bruger
benytter tofaktor efter
at have læst
hele
dokumentet

KONCEPT: DET FRIE MARKED
Teknologi og platforme udvikler sig så hurtigt, at offentlige teknologileverandører kan have svært ved at følge
med udviklingen. I virkelighedens verden betyder det, at mobiler med internetadgang og tablets kan være blevet
allemandseje langt før, at NemID tilbyder en løsning, der understøtter disse platforme.
Dette koncept går ud på at udsætte den brugervendte del af platformen for fri konkurrence med det primære
formål at øge udviklingshastigheden og fleksibiliteten i forhold til ny teknologi og nye platforme.
Rent teknisk skal dette koncept afklares i detaljen, men overordnet set går det ud på, at NemID leverer det
tekniske fundament for NemID løsningen, men private udbydere kan byde ind med deres unikke løsninger for hele
(eller dele af) den brugervendte del af løsningen.
Det er brugerne selv, der vælger hvilken serviceudbyder, de vil bruge. Brugerne opfordres til at vælge udbyder i
forhold til brugervenlighed og i forhold til de specifikke platforme, de bruger.
Hvis brugerne f.eks. kun har Mac-produkter kunne man forestille sin en udbyder der tilbyder en løsning optimeret
til Mac-brugere. Ældresagen i samarbejde med andre foreninger kunne udvikle en særlig løsning, som er optimeret
til ældre og svagtseende eller folk med handicap. Og så videre.

Forretningsmodellen bag konceptet skal afklares. Det er naturligvis et vigtigt spørgsmål, om det danske marked
er stort nok til at understøtte et reelt frit marked hvor incitamenterne for private spillere vil være store nok til,
at de vil spille ind med løsninger.

!
Det er dog værd at kigge på det tilsvarende projekt i England, hvor man netop benytter en model med forskellige
private serviceudbydere (der skal dog tages forbehold for at England befinder sig på et meget tidligere stadie i
forhold til digital identifikation sammenlignet med Danmark, og man kan derfor ikke sammenligne de to løsninger
1-til-1.

Bruger kan
frit vælge
serviceudbyder

Bruger
autentificerer sig via
valgte
serviceudbyder
(biometrisk
løsning) og
godkender
bank
transaktion

Bruger
anvender
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til at logge
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Bruger
autentificerer sig via
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KONCEPT: POSTCENTRAL
Brugere med flere forskellige certifikater (særligt, men ikke
udelukkende enmandsvirksomheder) oplever i dag forvirring
omkring, hvor de modtager deres digitale post. Hvornår
modtager man post i sin private e-boks, og hvornår modtager
man post i virksomhedens postkasse.
Konceptet går ud på at lave en fælles postkasse, hvor man kan
samle digital post for alle de profiler, man har adgang til.

Min virksomheds post

Min personlige post

!
Således ville en person med en enmandsvirksomhed kunne vælge
at slå postkassen for virksomheden og borgeren sammen i én inbox, hvor man ville have overblik over al korrespondance fra det
offentlige (og andre virksomheder).

!
Samme princip ville gælde for en person, der agerer som
administrator af eller har rettighed til at læse og skrive post for
flere forskellige virksomheder (separate CVR-numre).

S
E
Min samlede postkasse. T
G
N
I
L
A
F
E
B
AN

S
E
T

E
K
IK

KONCEPT: GUIDE
Man ser ofte internet-services, der tilbyder en test/guide funktion til brugerne, når de har oprettet en profil.
Denne type funktioner lader brugeren logge ind, og gennemfører derefter en guidet tur rundt i applikationen.
Konceptet går ud på, at lave noget tilsvarende for NemID. En brugerrejse kunne således se sådan ud:

!
1. Brugeren installerer NemID
2. Efter endt installation bliver brugeren tilbudt at få en guide til brugen af NemID
3. Brugeren logger ind på NemID guiden
4. Brugeren kommer ind på den rigtige NemID profilside, men bliver præsenteret for forklarings-bobler, der
dukker op og opfordrer brugeren til at observere og foretage simple handlinger
5. Brugeren guides igennem alle funktioner på profilsiden
6. Guiden afsluttes med at brugere informeres om, hvor han/hun kan finde guiden igen.

Bruger
præsenteres
for guides til
funktioner

KONCEPT: UDBREDELSE AF NEMID
NemID bruges i dag af offentlige sites samt større og meget troværdige virksomheder.
Konceptet går ud på, at udbrede NemID til en bredere skare af internetsider, således at NemID i en dansk sammenhæng
bliver en de-fakto standard for at identificere sig selv – også over for private virksomheder (man ser det allerede brugt på
DBA.dk).
I mange tilfælde vil virksomheder have brug for garanti for, at brugerne er dem, som de giver sig ud for, uden at de dog
nødvendigvis behøver at få adgang til CPR-registerinformationer. Og brugere kan have glæde af, at kunne logge ind på en
lang række forskellige sites med det samme password (særligt hvis NemID også tilbyder en simpel en-faktor
autentifikationsløsning).
Hvis brugerne besøger en ukendt internetside, vil de blive spurgt om de vil logge ind (oprette en profil) med NemID. Hvis de
svarer ja åbnes en dialogboks der fortæller dem, hvilke informationer, siden har brug for. Her kan brugerne vælge
information fra eller godkende at virksomheden modtager denne information. Hvis virksomheden har brug for noget
bestemt information for at kunne tilbyde en løsning kan virksomheden naturligvis afvise brugeren, hvis denne har fravalgt
kritisk information for virksomheden.
Når brugeren har godkendt profiloprettelsen, får virksomheden adgang til brugerens personlige data. Og virksomheden kan
via NemID altid trække opdaterede data (f.eks. adresseinformation).

Bruger
benytter sin
NemID profil
til at logge
ind hos en
tjenesteudbyder

Bruger
vælger hvilke
data fra
profil der
skal sendes
til tjenesteudbyder

Bruger
benytter sin
NemID profil
til at logge
ind hos en
tjenesteudbyder

Bruger
vælger hvilke
data fra
profil der
skal sendes
til tjenesteudbyder

KONCEPT: ADGANG FOR BØRN
Konceptet går ud på at give børn adgang til at have en NemID profil. Da børn ikke er myndige er denne funktion nødt til at have tilknytning
til forældrenes NemID profil. Der er dog nødt til at være forskel på funktionen – alt afhængig af børnenes alder, fordi børnene har
forskelligt modenhedsniveau og forskellige behov.
Vi foreslår følgende opdeling:

!

0 – 6 år (førskolealderen)
Børnene er meget umodne og kan ikke forventes at håndtere deres egen profil på nogen måde. Det kan dog give god mening, at børnene
alligevel har en profil, men at denne 100% kontrolleres af forældrene.

!

7 – 15 år (Skoleårene)
Børnene er i stand til at håndtere deres egen profil med simpel en-faktor autentifikation. Forældrene har dog i sidste instans fuld kontrol
over profilen og kan f.eks. udstede nyt password til barnet, hvis dette er gået tabt. Barnet kan således få adgang til en-faktor information
på f.eks. Skoleintra, men når barnet skal have adgang til mere kritisk information, kræves forældrenes tilstedeværelse.
Designet af interfaces for denne målgruppe bør afspejle børnenes alder. Kompleksiteten bør reduceres og der skal primært designes til
mobile enheder.

!
16 – 18 år (Ungdomsuddannelse)
Her er børnene modne nok til at kunne håndtere deres egen NemID profil med fuld adgang til to-faktor autentifikation. Forældrene har dog
stadig fuldmagt til at kunne agere på vegne af børnene, og forældrene kan følge med i hvilke services barnet bruger. Børnene vil således
kunne logge ind på elektroniske eksamensopgaver og lignende.

KONCEPT: BEDRE HJÆLP
Vi foreslår tre forskellige typer af hjælp, som kan hjælpe brugere videre, hvis der opstår fejl – enten fejl, som de
selv er skyld i, eller systemfejl:

!
1. Support med screen-dump: Der placeres en tydelig ”kontakt” support knap på alle NemID sider. Hvis brugeren
klikker på suppport-knappen tages der et billede af skærmen og dette billede sendes til support samtidig med at
der startes en chat-session med support.
2. Support fra ”significant other”: De fleste svage internetbrugere har en ”significant other”, der hjælper dem
med it-problemer. Ofte er det dog svært for den it-svage bruger at forklare præcis, hvad der gik galt. Med denne
funktion fungerer brugerens ”significant other” i princippet ligesom support-funktionen ovenfor – dog kan kontakt
kun foregå via email og telefon. Men der sendes stadig et billede af det sted, hvor den svage bruger gik i stå.
3. Skridt-for-skridt guide, der hjælper brugerne med at løse problemer, der er opstået. Dette er en form for FAQ,
men opbygget som en skridt-for-skridt guide, der tager udgangspunkt i den specifikke situation, som brugeren
befinder sig i (eksempelvis, at brugeren har tastet forkert password for mange gange)

Bruger
præsenteres
for hjælpefunktioner

KONCEPT: VIRKSOMHEDSPAKKER
Når virksomheder skal oprette NemID for første gang, møder de et one-size-fits all forløb, som skal fungere for
enmandsvirksomheden såvel som den store multinationale virksomhed. Dette er forvirrende – dog særligt for de helt små
virksomheder, hvor der sjældent er forskel på ejer, medarbejder og administrator i virksomheden.

!
Konceptet går ud på, at lave forskellige tilmeldingspakker, som gør tilmeldingsforløbet skræddersyet til den enkelte virksomhed og
dens administrator. Der er både tale om en tilpasning af selve flowet (hvad skal indtastes, og hvornår), men også af
kommunikationen omkring flowet (eksempelvis giver det ikke mening at en enmandsvirksomhed bestiller ”medarbejdersignatur”).

!
Vi forestiller os tre forskellige pakker:

1-mands virksomhed
Tilmeldingsforløbet afspejler, at ejer
og administrator er én og samme
person, og at der ikke er nogen
medarbejdere i virksomheden.

Mindre eller mellemstor virksomhed
Tilmeldingsforløbet afspejler, at der
er forskel på ejer, administrator og
medarbejdere. Men virksomheden er
ikke større end, at administratoren
kan håndtere medarbejdere via
NemID’s eget interface til dette.

Enterprise eller stor offentlig
virksomhed
Tilmeldingsforløbet afspejler, at
virksomheden er så stor, at NemID
skal integreres i virksomhedens egne
ERP-systemer, og der kræves derfor
skræddersyet udvikling omkring
virksomhedens installation af NemID.

Bruger bliver
guidet
igennem
oprettelse og
får systemforståelse,
som er
tilpasset
hans
situation

KONCEPT: UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER
Når udenlandske virksomheder skal drive virksomhed i Danmark findes der en række barrierer i forhold til NemID. Der
er begrænset kendskab til dansk lovgivning afhængig af virksomhedens størrelse, art og behov. Derudover skal
virksomheden guides i hvilke selvbetjeningsløsninger der er relevante at anvende og som et NemID giver adgang til.

!
Konceptet går ud på, at tilbyde en særlig pakke - sidestillet med virksomhedspakkerne - som er skræddersyet til
udenlandske virksomheder. Pakken leder en repræsentant for virksomheden gennem et flow (oversat til engelsk og
evt. tysk), hvor der fokuseres på kommunikationen (hvilke lovkrav skal overholdes?) og indtastningerne (hvad skal
indtastes, og hvornår?).

!
Godkendelsesproceduren af virksomheden skal synliggøres i tilpas grad, så der er gennemsigtighed for den udenlandske
virksomhed.

KONCEPT: AUTO-OPRETTELSE
Når man opretter en virksomhed i dag
anbefales det, at virksomheden også har
NemID og en digital postkasse. Dette
koncept går derfor ud på, at man laver
et integreret flow, hvor registrering af
CVR automatisk medfører oprettelse af
en NemID profil og en digital postkasse.

+

+

KONCEPT: DIGITAL TILMELDING
Når man som virksomhed i dag tilmelder
sin virksomhed til NemID bliver der fysisk
sendt papirer frem og tilbage. Dette burde
ikke være nødvendigt, hvis registranten
allerede har et borger-NemID.

!
Konceptet går ud på, at
tilmeldingsprocessen bliver fuldt digital, så
der ikke skal sendes fysiske breve eller
faxes/scannes underskrevne dokumenter.
Dette vil også yderligere blive muliggjort
af et profilbaseret koncept for NemID (I så
fald skal der ikke engang sendes fysiske
nøglekort, da brugeren jo bare får tilføjet
en medarbejderrolle i sin NemID profil).

KONCEPT: VIRKSOMHEDENS EGEN ADMIN
På nuværende tidspunkt kan det være ganske forvirrende for erhvervsbrugere at finde ud af, hvor de skal
administrere deres virksomheds NemID konto. De helt små virksomheder har sandsynligvis slet ikke en bevidsthed
om, at der overhovedet eksisterer en sådan funktion.

!
Konceptet går ud på, at lave en langt mere brugervenlig løsning for NemID’s erhvervsinterface. I forhold til den
lille virksomhed er det vigtigt, at administrationsfunktionen er meget tydeligt brandet som NemID/erhverv og ikke
som Nets, som brugeren ikke har nogen relation til.

!
For den større virksomhed kunne man overveje at lave en whitelabel version af dette interface, således at
virksomhedens administrator (LRA) kan håndtere denne administration i et interface der ligner virksomhedens
øvrige administrationsmoduler, og som måske oven i købet tilgås via virksomhedens egne servere.

!
Interfacet bør desuden nok også differentieres, så enmandsvirksomheden og den helt lille virksomhed bliver mødt
af et helt andet interface end den større virksomhed (se også tidligere koncept om forskellige
virksomhedspakker).

Adminfunktioner
samlet hos
kendt
afsender

KONCEPT: BRUGERADMIN & SIGNATURSERVER
De helt store virksomheder benytter sig i dag af automatiserede signaturservere, hvor medarbejderne i
organisationen aldrig bemærker, at de logger ind med NemID.

!
På trods af, at virksomheder benytter en signaturserver, som er integreret med virksomhedens øvrige systemer,
virker det dog ikke som om, at administrationen af medarbejderne i Nets’ system er integreret med øvrige
systemer. Virksomhedsadministratorer sidder stadig manuelt og trækker XML-filer ud af deres
virksomhedssystemer, som de derefter uploader til Nets’ administrations-interface.

!
Derudover er der administratorer, der fører deres eget eksterne Excel-ark for at holde styr på medarbejdere
Konceptet går ud på at integrere brugeradministration og signaturserver således, at virksomhedsadministratorer
kan nøjes med at holde styr på brugere ét sted. Det handler således om at bygge et interface, hvor man får et
fuldt overblik over brugerne, og deres rettigheder (se koncept nedenfor). Hvis man opdaterer information om
brugeren i dette interface slår det igennem både i Nets’ systemer og på signaturserveren.

Admin
opretter
bruger og
udsteder
certifikat på
samme tid

KONCEPT: CENTRALISERET RETTIGHEDSSTYRING
På nuværende tidspunkt har en
virksomhedsadministrator (LRA) ikke et samlet
overblik over medarbejderne og, hvad de har
rettigheder til at bruge deres medarbejdersignatur
til. Derudover skal administratoren også give
rettigheder ude på de lokale services (eksempelvis
adgang til virksomhedens digitale postkasse).

!
Konceptet går ud på, at administratoren kan styre
adgang og rettigheder til lokale services via det
centrale administrations-interface (se koncept:
Brugeradmin & Signaturserver). Administratoren vil
kunne se alle medarbejdere, hvad de har
rettigheder til og administratoren vil kunne fjerne
og tilføje rettigheder på den enkelte medarbejder.

Medarbejdere

E-boks

LRA
Administrationsinterface

!

Central
rettighedsstyring

SKAT

Virk.dk

DS.dk

KONCEPT: LØS MEDARBEJDERENS PROBLEM
Virksomhedsadministratorer beklager sig typisk over dårlig support og ofte handler det om, at medarbejdere har
problemer med brugen af deres medarbejdersignatur.

!
Konceptet går ud på, at lave en simpel trin-for-trin guide, som både hjælper administratoren med at finde den
rigtige løsning og måske endda samtidig løser problemet.

Adminfunktion, der
hjælper
admin med at
hjælpe sine
medarbejdere

Adminfunktion, der
hjælper
admin med at
hjælpe sine
medarbejdere

KONCEPT: PROFESSIONEL AGENT-PROFIL
En meget stor udfordring ved NemID opstår hos professionelle agenter (revisorer, advokater), som administrerer
eller indberetter for en lang række virksomheder. I visse tilfælde hører man om agenter, der gemmer stakke af
nøglekort og passwords i deres pengeskabe. De professionelle agenter har brug for en sikrere og mere
brugervenlig løsning til, at agere på vegne af mange virksomheder.

!
Koncept: At skabe en særlig profil for professionelle agenter, der agerer på andre borgeres og virksomheders
vegne. Adgang til en agentprofil kræver medlemskab af autoriserede foreninger (autoriserede revisorer, Danske
Advokater, etc.). Den autoriserede agent får adgang til et særligt interface, som er designet til at kunne håndtere
fuldmagter fra en lang række klienter.

!
På klientens NemID profil-side vil det fremgå tydeligt, at man har afgivet fuldmagt til en autoriseret agent.
Fuldmagten kan være tidsbegrænset og gælde for udvalgte kategorier af handlinger (eksempelvis rette
forskudsopgørelse). Klienter vil kunne føle sig mere trygge ved at afgive fuldmagt, hvis det fremgår tydeligt, at
agenten er autoriseret og dermed omfattet af lovgivning og forsikringer omkring rådgiveransvar.

Særlig agentprofil er
tilknyttet
denne bruger

FOKUSGRUPPER

FOKUSGRUPPER
OBSERVERE REAKTIONER OG
INDSAMLE KVALITATIV VIDEN
OM HOLDNINGER

RESPONDENTER
Fokusgrupperne blev afholt som tre forskellige workshops, hvor brugerne blev præsenteret for
koncepterne.
!
Grupperingen skete ud fra de overordnede målgrupper, for at skabe de bedste referencerammer for
den enkelte gruppe.
18. august BORGERE

19. august VIRKSOMHEDER

Carl - 42

Arne - U&T VVS og Kloakservice

Simon - 40

Martin - Bluenordic

21. august OFFENTLIGE
Christian - Københavns Kommune
Rune - Københavns Kommune
Dorthe - Lejre Kommune, Borgerservice

Niklas - 26

Morthen - Rambøll

Mette - 32

Thomas - Nem HR

Nils - 55

Else - Statens Administration

Jeanette - Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Stella - Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Kent - Københavns Kommune, Borgerservice

SPØRGEGUIDE
De enkelte deltagere i fokusgruppen bliver indledningsvist bedt om kort at introducere deres seneste
måneds brug af NemID, for at danne en fælles referenceramme og afsæt for koncepterne.

Fokusgruppen præsenteres for et koncept ad gangen.
Hvert koncept præsenteres ved navn, en kort beskrivelse, samt en illustration eller designs.
- Hvad er jeres umiddelbare holdning til dette koncept?
- Hvad er godt ved det?
- Kan I beskrive situationer fra jeres hverdag, hvor konceptet ville kunne anvendes?

Når alle koncepterne er vurderet individuelt gennemføres en øvelse, hvor brugerne forsøger at tildele
det enkelte koncept en værdi.
- Hvilke præferencer har I blandt koncepterne?
- Forsøg at prioritere koncepterne fra "mest værdifuldt" til "mindst værdifuldt"

BRUGERNES VURDERING

NEMID PROFILEN

De grundlæggende dele af konceptet bliver positivt modtaget af alle tre fokusgrupper, men dækker
over flere nuancer og muligheder end det er muligt at opsummere i én vurdering.
!
Idéen om ét sæt brugernavn, adgangskode og foretrukne engangskode er tiltalende. Nogle deltagere
ønsker dog, at privat og medarbejder NemID fortsat er adskilt.
Fuldmagter
- Konceptet om fuldmagter som et tilvalg til
profilen bliver positivt modtaget af alle
fokusgrupper
- Nogle er bekymrede for de risici der opstår ved
at give andre adgang til sin egen profil
- Deltagerne synes godt om gennemsigtigheden i
adgangshistorikken ved fuldmagter

Personlige data
- Fokusgrupperne er delt i to skoler mht. anvendelse af
personlige data, som er tilknyttet NemID profilen:
- Flere synes at det ville være smart i forbindelse med
konceptet om udbredelse, at man let kunne logge ind
og dele udvalgte stamdata
- Andre synes at risikoen ved lagring af data på NemID
profilen overstiger fordelene. De er bekymrede over
hvem der reelt set ender med adgang til de data, som
de giver én tjenesteudbyder adgang til

NEMID PROFIL - BØRN & AGENTER
NemID til børn
Konceptet for NemID for børn har potentiale i forhold
til de ældre børn. Der var uenighed om hvorvidt
folkeskolebørn burde kunne bruge NemID
- De helt små (0-6 år) udelades da anvendelsen er
minimal og vil skabe unødvendig "støj" i profilbilledet
- Flere er positivt stemt over for at skolebørn kan
anvende en simpel NemID login løsning
- Alle er enige i, at børn fra 15 år kan have store
fordele ved at anvende NemID

!
Det er helt essentielt at fastlægge, hvad børnene skal
bruge et NemID til før man videreudvikler konceptet.

Agent profil
- Der bør arbejdes på at forbedre agenternes
handlerum i forhold til fuldmagtsløsninger og
rettighedstildelinger, der i højere grad følger en
push strategi. Det ville være en stor fordel hvis
"agenter" kan anmode om og få (delvis) adgang
til andre profiler
- Agentfunktionen bør være organisationsspecifik
og ikke profilspecifik.
Det kan dog potentielt påvirke den enkelte
borgers kontroloplevelse, da det herved bliver en
række individer (agent-profiler), der agerer som
agenter, og ikke en enkelt udpeget eller betroet
agent.

NEMID PROFILENS MULIGHEDSRUM

TO SIKKERHEDSNIVEAUER

SIMPEL profil
- borger/privatperson
- ingen data
- ingen fuldmagter
- default serviceudbyder
- lille behov for profiloversigt

UDBREDELSE

DIGITAL
ENGANGSKODE

FULDMAGTER

AUTOOPRETTELSE

DET FRIE
MARKED

UDVIDET profil
- borger/privatperson
- medarbejder
- mange stamdata
- flere fuldmagter (ud/ind)
- selvvalgt serviceudbyder
- større behov for profiloversigt

”Hvis man kan lave det der – cool!”
Deltager i fokusgruppen for offentlige institutioner

TO SIKKERHEDSNIVEAUER
& UDBREDELSE

TO SIKKERHEDSNIVEAUER
En adskillelse af 1. faktor og 2. faktor adgang går hånd i hånd med større udbredelse af NemID, som
adgangsgivende løsning.
Fælles for virksomhedsgruppen og gruppen for offentlige institutioner gælder, at der er delte meninger om hvorvidt en
opdeling af sikkerhedsniveauerne er en forbedring eller yderligere en kompleksitet.

!
Det skinner igennem at gruppen i deres professionelle brug af NemID ikke ser nødvendigheden af en nedgradering af
sikkerhedsniveauet.
Borgergruppen er derimod enige om, at det ville være smart at bruge NemID til login uden skal skulle bruge nøglekortet,
hvis det website man loggede ind på ikke var så ”hemmeligt”. Som eksempel blev nævnt Skoleintra.
Deltagerne ville ikke bryde sig om hvis det var to forskellige udbydere, der var afsendere på henh. 1-faktor og 2-faktor
adgang. Det ville forvirre. Og de har tillid til NemID brandet.

!
De ser alle et behov for to-faktorsikkerhed, men er også alle enige om, at to-faktor-sikkerheden først skal træde i
anvendelse når man skal udføre en handling som f.eks. at overføre penge. På den måde skabes der også en større
bevidsthed hos den enkelte om, at man er i gang med at foretage en handling, der kræver ekstra sikkerhed.

!

UDBREDELSE
I takt med fleksibel brug af to sikkerhedsniveauer kan deltagerne fra offentlige institutioner og virksomheder godt se at
der åbnes for flere muligheder med NemID.

!
Ift. data er der skepsis overfor hvor data ligger, hvad man siger ja til at dele (med en part) og hvad denne part mere
eller mindre tydeligt deler med en 3. part.
I pensionseksemplet er der en i gruppen, som er mistænkelig over at firmaer hurtigt vil udnytte data med kommercielle
formål for øje. Og så ville det være NemIDs løsning der havde faciliteret dette.
For gruppen med borgere deler konceptet om udbredelse gruppen i to:

!
Med de forbehold nogle deltagere havde omkring lagring af personlige data på NemID profilen kan de godt se det
nemme i, at NemID fungerer som en generel adgangsgivende løsning.

!
Andre mener at NemID skal forbeholdes løsninger, der har med penge eller personfølsomme data at gøre og er i øvrigt
skeptiske overfor de risici, der kan forbindes med 1. faktor login.

!
En sikkerhedsvurdering bør pege på om det øger risikoen for eks. phishing markant.

DET FRIE MARKED

Konceptet kan ses i lyset af to adskilte scenarier. Det ene er illustreret ved at være de mulige login
løsninger som godkendte serviceudbydere kan tænkes at levere til NemID løsningen. Den anden er en
reel konkurrent til selve løsningen som Nets i dag udbyder, hvor medarbejdercertifikater administreres.
Følgende tilbagemeldinger fra borgerne er koncentreret om det første scenarie;
!
Konceptet bliver positivt modtaget i fokusgrupperne, men af forskellige årsager:

!
Borgerne - synes godt om, at der udvikles flere login løsninger baseret på forskellige brugeres behov. For dem er det dog
vigtigt at afsenderen er NemID og ikke andre kommercielle partnere.

!
Borgerne er jævnt enige om, at brugertilpassede login løsninger ville være positivt. De så helst ikke at andre
(kommercielle) firmaer blev blandet ind i det. Flere var skeptiske i forhold til at firmaer og NemID skulle samarbejde, fordi
deres agenda var at bruge borgernes personlige data og sælge dem. I denne sammenhæng blev den laveste
fællesnævner nævnt igen, nemlig den at de svage brugere nemt skal kunne anvende NemID uden at skulle tage stilling til
særligt meget.
- Det vil være en kæmpe forbedring, hvis man kan differentiere mulighederne til særlige brugerbehov
- Hvis alternative tekniske løsninger skulle introduceres synes borgerne, at det er det vigtigt at NemID er afsenderen.

!

Virksomheder og Offentlige institutioner - ønsker konkurrence, som kan øge kvaliteten af den
løsning de anvender.
!
!
Forskellige login løsninger

Virksomheder

Offentlige institutioner

Konkurrent til Nets

De bekymrer sig dog over, at en
frigørelse af markedet (og forskellige
brugervendte login løsninger) vil betyde
besværlige implikationer for deres
arbejde.

Virksomhedsgruppen er enig om at
konkurrence kun kan betyde et bedre
produkt. Der er generelt ikke særlig
stor tilfredshed med Nets DanID og
deres service.

De mener desuden at borgerne er
parate til at kunne håndtere de
valgmuligheder, som er konsekvenserne
af konceptet.

Også de offentlige institutioner byder
idéen om konkurrence velkommen.

"Jeg er fuldstændig positiv over for alt,
der kan give konkurrence til NETS. Det er
ikke sundt, at vi har en virksomhed, der
har monopol på det hele”
Deltager i fokusgruppen for offentlige institutioner

CENTRALISERET RETTIGHEDSSTYRING
Medarbejdere

E-boks

LRA
Administrationsinterface

!

Central
rettighedsstyring

SKAT

Virk.dk

DS.dk

Konceptet er udelukkende diskuteret i gruppen for virksomheder og offentlige institutioner og de ser
begge rettighedstildeling som en vigtig del af deres arbejde.
For offentlige institutioner og især for virksomheder har konceptet stor værdi, til trods for at det er svært at se
gennemført pga. de mange forskellige indberetningssystemer og sammensætning i disse systemer. Idéen om et overblik
over afgivne rettigheder pr. medarbejder og samlet sted til administrering af rettighederne bliver vel modtaget, men
gruppen er enige om at det bliver meget svært at gennemføre.
- Mulighed for medarbejder at anmode om rettigheder.

!
- Mulighed for at gruppere i nogle pakker (roller), hvor man på den måde klynger relevante rettigheder afhængig af en
brugerprofil (segmentering af rettighedstildelinger ud fra f.eks. fra jobtype).

!
- Mulighed for at LRA bliver udstyret med alle rettigheder fra starten, dvs. at for LRA blev rettighedsdeling proaktiv og
ikke reaktiv.

”Det der savner jeg helt klart. Når jeg har en
medarbejder der fratræder, så har jeg brug for at få et
overblik over, hvilke rettigheder den pågældende
medarbejder har”.
Virksomhedsejer

”Jeg forstår slet ikke, hvorfor det ikke er
centraliseret i forvejen”.
Admin-medarbejder i rådgivende virksomhed

VIRKSOMHEDSPAKKER & AUTOOPRETTELSE

+

+

Idéen om virksomhedspakker (kommunikativt koncept) går hånd i hånd med konceptet om autooprettelse, hvor CVR, NemID og evt. e-boks bliver oprettet på én gang.
!
Der er enighed i grupperne om, at dette koncept er perfekt for enmandsvirksomheder, mindre
virksomheder og iværksættere, der ikke har nødvendige ressourcer til at komme i gang med en ny
virksomhed.
!
Større virksomheder har mindre gavn af det kommunikative koncept og auto-oprettelsen er måske helt urealistisk for denne
type virksomheds pga. eksempelvis flere tegningsberettigede.

!
I virksomhedsgruppen er de alle enige om at kommunikationen fra ERST/DIGST er mangelfuld og ser især et stort
potentiale for de små virksomheder. Selv repræsenterer de større virksomheder, som i meget lille grad ville have nytte
af en virksomhedspakke til entrepriser.

!
Samtidig fremhæves der en udfordring, der relaterer sig til de virksomhedsejere, der ikke selv gider udfylde en lang række
obligatoriske datafelter i forbindelse med oprettelse. Her kunne man med fordel anvende "push strategien" således, at den
administrative medarbejder eller agent udfylder datafelter og blot overlader det til den tegningsberettige at underskrive
med sit NemID.

”Selve konceptet vil være rigtig godt til
små opstartsvirksomheder”.

Virksomhedsejer

DIGITAL ENGANGSKODE

Konceptet bliver opfattet som det indlysende alternativ til at skaffe engangskoder. Nøglekortet og den
sikkerhed det repræsenterer skal bibeholdes, mener alle grupper.
!
Der er en umiddelbar skepsis overfor praktikken - en mobiltelefon kan løbe tør for strøm, den bliver, væk, den bliver glemt,
etc.

!
!

”Det er en kæmpe frustration f.eks. at sidde på
arbejdet og skulle tjekke en besked fra børnehaven for
så at finde ud af, at hendes nøglekort ligger
derhjemme”.
Offentligt ansat

BEDRE DIGITAL UNDERSKRIFT

Konceptet beskriver en løsning som ved flere tilfælde allerede eksisterer. Det er uvist om alle
tjenesteudbydere er konsekvente omkring muligheden for at læse et fuldt dokument inden underskrift.
I fokusgrupperne gav det anledning til at diskutere NemID som signatur.
!
Flere i gruppen for offentlige institutioner tror ikke, at borgerne opfatter NemID som en underskrift, men mere som en
validering og peger på, at problemet ligger i navnet NemID.
”Er det nemt som i, at jeg nu må logge ind og kigge eller er det nemt som i, at jeg nu skriver under?”.
I samme gruppe er der bred enighed i, at der er behov for en public service meddelelse om, at NemID er det samme som at
skrive under.

!
Deltagerne i fokusgruppen for virksomheder og borgere tager det som en selvfølge, at man kan læse det dokument man
underskriver digitalt.

!
!

DIGITAL TILMELDING

Konceptet om papirløs tilmelding til NemID for især virksomheder modtages positivt. Idéen om, at en
NemID administrator aftale kan underskrives med en NemID profil giver god mening.
!
I grupperne flyder grænserne mellem NemID oprettelse og CVR oprettelse let sammen i løbet af
diskussionen, men de er enige om at den papirløse tilmelding er fremtiden.
!
!
!
!

BRUGERADMIN & SIGNATURSERVER

Konceptet diskuteres primært med fokusgruppen for virksomheder, da deltagerne for offentlige
institutioner allerede gør brug af løsninger, som løser denne udfordring.
!
Gruppen bakker op om konceptet og diskuterer desuden, at det godt kan være forskellige instanser, der opretter brugere og
udsteder certifikater – i sådanne tilfælde er konceptet ikke gangbart.

!
En deltager pointerer at det i hans virksomhed ville være oplagt at inkorporere rettighedsstyring i samme proces.
Det er nærliggende at konkludere, at behovet først findes for virksomheder af en vis størrelse.

”Det der tror jeg godt, at vi kan bruge”
Administrator

VIRKSOMHEDENS EGEN ADMIN

Konceptet er udelukkende diskuteret i gruppen for virksomheder og offentlige institutioner og der er
enighed om at central administration giver mening. Hvis man kan samle oprettelse, rettighedsstyring,
brugeradministration og indberetninger i én løsning ville det være perfekt, selvom grupperne ser
åbenlyse udfordringer ved den løsning.
!
Der er et ønske om at adskille information og handlinger ad især i systemer hvor oprettelse og indberetning er de primære
formål. En deltager foreslår, at man opretter et website f.eks. info.virk.dk, hvor der er et faneblad, som kun indeholder
information om indberetninger. Der er ifølge ham et grundlægende behov for en stærkere kommunikation og en større
differentiering mellem de forskellige informationskilder på virk.dk.

!
Der er samtidig et ønske om at en administration af medarbejdercertifikater byder på bedre funktioner, som eksempelvis
god søgefunktion og en opsummering af snart udløbne certifikater - deltagerne beskriver et "LRA dashboard", som kan
fortælle dem hvad de skal tage hånd om ift. administration af medarbejderadgange. En log/tracking af tekniske fejl på det
enkelte certifikat savner én i gruppen. Det var der engang, siger hun.

GUIDE & BEDRE HJÆLP

Koncepterne var indledningsvist svære at vurdere fordi gruppen for borgere var enige om, at NemID
login (eksisterende løsning) er så nemt at det ikke behøvede en guide.
!
I forhold til de øvrige koncepter, især profilen, ville det være fint at have en hjælpende hånd.
Deltagerne er enige i, at det bør være let og gratis for alle at få hjælp når anvendelsen er obligatorisk.
!
Idéen i, at bruge en nærtstående person, som hjælp til NemID mente gruppen ikke ville blive anvendt.

”Det altid er fint med hjælp, bare man kan slå
det fra for Guds skyld!”
Borger

LØS MEDARBEJDERENS PROBLEM

For både virksomheder og offentlige institutioner bliver konceptet et afsæt til at diskutere varianter af
en hjælpefunktion, som bedre møder deres behov.
!
For flere er der behov for at kunne backtracke, hvor det rent teknisk gik galt for en medarbejder og det ville være godt med
en funktion der tacklede dét.

!
Det fremhæves desuden, at det typisk er installationen af medarbejdersignaturen, der er en udfordring. Der henvises til en
optimering af installationsprocessen for CSP softwaren.

!
I gruppen for offentlige institutioner blev konceptet hurtigt vendt på hovedet og diskuteret som en løsning vendt mod
borgerne hvor en person kunne foretage et "test login" med sit NemID og på den måde få valideret eller tjekket at det virker
og samtidig få at vide hvad er var i vejen, hvis det ikke gjorde.

OPSUMMERING

OVERORDNEDE INDSIGTER - BORGERE
Det optager borgerne, at;
- Sikkerheden ikke bliver kompromitteret og forbliver det vigtigste i NemID, også i fremtiden.
- Det er vigtigt at bevare en laveste fællesnævner – den simple løsning – hvis der åbnes for flere muligheder,
som eksempelvis fuldmagt.
- I forhold til profil data er borgerne skeptiske. De bekymrer sig om sikkerheden, spredning af egne data og
vurderer generelt risikoen større end gevinsten ved at anvende personlige data i forbindelse med NemID.
- Det er fint at løsningen bliver bedre og at den kan flere ting, men det skal være NemID der står (inde) for det.
Flere aktører gør det mindre gennemskueligt.

BORGERE - VÆRDISÆTNING
NIKLAS
NemID profil
To sikkerhedsniveuaer
Udbredelse af NemID
Digital engangskode
Virksomhedspakker
Det frie marked

1. prioritet (5 point), 2. prioritet (3 point) og 3. prioritet (1 point)

METTE

NILS

SIMON

CARL

OVERORDNEDE INDSIGTER - VIRKSOMHEDER
- En optimering af rettighedsstyring ligger absolut højest på virksomhedernes liste over indsatser.

!
- Det er interessant at deltagerne sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man i nogle tilfælde overhovedet har et
rettighedssystem. Der opstår en idé om, at LRA’en burde have alle rettigheder fra starten af. Det giver især
ingen mening for enmandsvirksomheder eller virksomheder med en eller få personer, at der overhovedet er
adskilte roller (borger, administrator og medarbejder)

!
- Der er stor tilslutning til konceptet omkring profilen, især muligheden for fuldmagt.

!
- Der er behov for en simpel brugergrænseflade til administration af medarbejderadgange. Gruppen er splittet:
nogle tager gladelig imod tekniske forandringer og forbedringer i brugergrænsefladen og andre er mindre
parate.
- De foretrækker en adskillelse mellem indberetning og information og kan se tydelige fordele ved konceptet
omkring virksomhedspakker til små og mindre virksomheder.

VIRKSOMHEDER - VÆRDISÆTNING
ARNE

MARTIN

Central
rettighedsstyring
NemID profil

Udbredelse af NemID

Virksomhedspakker

Digital tilmelding

1. prioritet (5 point), 2. prioritet (3 point) og 3. prioritet (1 point)

MORTEN

THOMAS ELSEBETH MICHAEL

OVERORDNEDE INDSIGTER - OFFENTLIGE
- Der er tilslutning til konceptet omkring profilen med muligheden for fuldmagter og adgang til børn, især når
deltagerne taler på vegne af borgere. Der er dog et udtalt ønske om adskillelse mellem profil som privat
person og medarbejder.
- Fuldmagter og agentprofilen bør være organisationsspecifik og ikke brugerspecifik pointerer gruppen.
- Der er ikke enighed om hvorvidt sikkerhedsniveauerne skal adskilles, men udbredelsen af NemID der gør det
lettere at agere på internettet, modtages positivt.
- Gruppen ser åbenlyse fordele ved koncepterne digital engangskode, virksomhedspakker og en variant af trininddelt hjælpefunktion.
- Gruppen har forskellige forudsætninger og behov angående rettighedstildeling- og styring. En samling af
rettigheder er for nogle en kompleks opgave og derfor urealistisk. For andre simplere og i forvejen
uoverskueligt og derfor et ønske.
- Gruppen så gerne at der åbnes for konkurrence.

OFFENTLIGE - VÆRDISÆTNING
STELLA

JEANETTE

NemID Profil
Det fri marked
To
sikkerhedsniveauer
(Udbredelse)
Virksomhedspakker
Digital engangskode
Løs medarbejderens
problemN (modificeret)

1. prioritet (5 point), 2. prioritet (3 point) og 3. prioritet (1 point)

DORTHE

RUNE

KENT

CHRISTIAN

EVT. BILAG

FOKUSGRUPPE BORGERE - BAGGRUND
Carl

Bruger NemID som privatperson og primært til forsikring og bank. Carl har aldrig været fan af, at det er analogt og har derfor blandt andet taget et billede af sit
nøglekort med sin telefon. Han syntes, at det er tungt at arbejde med NemID og da han er Mac-bruger besværliggøres brugen af NemID yderligere.

Simon

Bruger NemID som privatperson og anvender det primært til netbank. Simon er stødt på en del websites, hvor han skal bruge sit NemID til log-in. Han peger på, at det
er lettere at anvende NemID i dag sammenlignet med før i tiden, da man kan bruge det med det samme. Simons NemID ligger fast i hans pung, da det ellers bliver
væk. Han er ikke begejstret for Java og fortæller, at han nogen gange kan bruge 45 minutter på at logge på sin netbank – og netop dette er ifølge ham den absolut
største svaghed ved NemID. I forbindelse med log-in på netbank bliver han nødt til at bruge Firefox, da Safari ikke kan anvendes.

Niklas

Bruger NemID som privatperson. Niklas syntes, at det er meget smart, at man kan gøre det hele selv f.eks. via borger.dk når man skal flytte. Han peger på, at det er
lettere at anvende nøglekortet end det var før i tiden, hvor man skulle anvende en nøglefil. Niklas har aldrig sit nøglekort på sig og skal derfor altid vente med at
foretage de digitale handlinger, der kræver et NemID, til han kommer hjem. Derfor anvender han også i høj grad de tilgængelig smartphone-løsninger, der ikke kræver
NemID log-in som f.eks. Konto-kig ved netbank. Han anvender sit NemID ret bredt. Udover de gængse websites såsom netbank og e-boks, anvender han det også i
forbindelse med log-in på diverse spille-websites, når han spiller poker eller oddser, hvilket han syntes er meget smart. Generelt peger han på, at han bruger sit NemID
rigtig meget.

Mette

Bruger NemID som privatperson og som virksomhedsejer. Mette bruger aldrig sin nøglefil og er i tvivl om, hvorvidt nøglefil og nøglekort er det samme og hvad der i
så fald er forskellen. Hun peger på, at det er besværligt, at hun skal have to forskellige NemID-adgange (som privatperson og som virksomhedsejer). Hun bruger sit
NemID til netbank, e-boks og borger.dk. Hun siger, at den nuværende NemID løsning: ”er et kæmpe step up siden bankernes computer-dims blev anvendt”. Mette
syntes dog, at det er lidt besværligt at have sit nøglekort på sig, men hun har efterhånden vænnet sig til det.
Bruger NemID som privatperson og som virksomhedsejer. Han peger på, at det at have 2 NemID (som privatperson og som virksomhedsejer) i starten var meget
besværligt, men ”nu er det en del af min hverdag”.

Nils

Nils anvender sit NemID dagligt til netbank, hvor han desuden har forskellige banker. Han har lige handlet ejendomme via tinglysning.dk og skulle her også anvende
sit NemID til signering, hvilket fungerede godt. Nils bruger også NemID til sin digitale postkasse og han er generelt ikke begejstret for konceptet Digital Postkasse.
Han føler, at der er en stor sikkerhed for ham i, at der er et analogt element i hans log-in proces. Han oplever i tråd med Simon også, at det nogle gange tager lang
tid at logge på hans netbank med NemID, men peger på, at det ifølge hans egen erfaring har noget med hans netforbindelse at gøre.

FOKUSGRUPPE OFFENTLIGE - BAGGRUND
Arne

Arne ejer et VVS firma og ejer desuden en række forskellige holdingselskaber. Desuden er han aktiv i foreningen Nakskov MC.

Martin

Martin er ejer af selskabet Blue Nordic, der primært arbejder for internationale virksomheder. Blue Nordic administrerer typisk NemID for disse kunder og tilbyder
endvidere assistance i forbindelse med løn og refusion, samt administrerer disse virksomheders digitale postkasse.

Morten

Morten er administratorer (LRA) i Rambøll og arbejder desuden med HR og lønadministration. Han har i sit daglige arbejde en stor berøringsflade med virk.dk.

Thomas

Thomas er konsulent i Nem HR, der er en administrationsvirksomhed, som primært håndterer deres kunders kontakt til det offentlige. De håndterer derfor alle
offentlige kontaktflader som f.eks. NemRefusion og virk.dk. De har 1500 kunder. De udfører desuden også en regnskabsfunktion. NemID er en fast del af deres
arbejde.

Elsebeth

Elsebeth arbejder i Statens Administration, der blandt andet håndterer løn og regnskab for statslige institutioner. Hun sidder specifikt med brugerrettigheder inden
for virk.dk og SKAT i forhold til NemID. Hun står desuden for at indhente koncernfuldmagter.

Michael

Michael arbejder i Statens Administration. Han arbejder med løn og refusioner.

FOKUSGRUPPE OFFENTLIGE - BAGGRUND
Christian

Christian arbejder i Koncernservice i Københavns Kommune. Han arbejder med medarbejdersignaturserverene. De har 7500 digitale
signaturer, der er centraliseret.

Rune

Rune arbejder i Koncernservice i Københavns Kommune og arbejder som løsningsarkitekt.

Dorthe

Dorthe er fagkoordinator i Borgerservice i Lejre Kommune. Hun har stor berøring med NemID både administrativt og i relation til
borgerne.

Kent

Kent arbejder i Borgerservice Københavns Kommune og har stor berøringsflade med NemID. De arbejder meget innovativt med NemID i
deres gruppe.

Stella

Jeanette sidder i Odense Kommunes brugeradministrationsteam.

Jeanette

Stella sidder i Odense kommune og har været der sidder 2007. Hun arbejdede før i amtet og var dengang med til at udvikle digital
signatur.

