
Integrity från Fortified ID är en modern och agil autentiseringsplattform som hjälper organisationer att 

få tillit till digitala identiteter. Produkten erbjuder stor flexibilitet för olika former av säker autentisering 

och har stöd för vedertagna standarder för kommunikation mellan applikationer och system.

STARK AUTENTISERING

SINGLE SIGN-ON (SSO)

APPLIKATIONSPORTAL

MONITORERING

Digital tillit med marknadens mest moderna autentiseringslösning.

• Skapa en central punkt med säker autentisering

• Integrera alla era applilkationer, tjänster och identitetskällor.

• Håll lösningen uppdaterad med rullande uppgraderingar

• Anpassade paketeringar för Myndighet, Region samt Kommun.

Stark autentisering

fortifiedid.se

ENKEL UPPDATERING

Lösningen har stöd för 28+ metoder som kan kombineras enligt önskemål. Fortified ID adderar 

kontinuerligt nya metoder som efterfrågas. Vilka användartyper som får respektive metod kan smidigt 

anpassas så att slutanvändarna får de kombinationer av metoder som de är vana att använda. Fortified 

ID erbjuder även en mobil applikation för engångskoder.  Se våra metoder nedan.

X.509
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Med Integrity kan organisationens applikationer 

nås med endast en säker autentisering. 

Produkten levereras med en webbaserad 

applikationsportal som samlar alla applikationer 

som respektive användare har rättigheter att se. 

Vilka inloggingsmetoder som visas vid inloggning 

kan anpassas beroende vilken typ av användare 

som skall ha access. Portalens utseende 

kan smidigt anpassas till organisationens 

preferenser gällande färger, logotyp och språk.

Applikationsportal

Få single sign-on till alla era applikationer utan 

att behöva autentisera sig mer än en gång. 

Fortified ID har lång erfarenhet av att integrera 

applikationer och tjänster till en central lösning 

som knyter samman organisationers olika 

identitetskällor. Integrationer görs via SAML. 

OpenID Connect, Radius eller via vårt egna API. 

Lösningen möjliggör även för ID-mappning, 

dvs. att en sessionsbiljett anpassas till 

målapplikationens kravbild på användarattribut. 

Single sign-on

fortifiedid.se

Aktiv monitorering

Hotbilden förändras hela tiden vilket ställer nya 

typer av krav på en modern autentiseringslösning. 

Med denna snabbt föränderliga verklighet 

behöver programvaror hållas uppdaterad med en 

helt annan frekvens än tidigare för att säkerställa 

tillförlitlighet till sina system. Integrity är designad 

för att kunna uppdateras enkelt och utan nertid. 

Lösningen kan installeras lokalt, i molnet eller som 

hybridlösning.

Enkel uppdatering

Integrity är designad för realtidsmonitorering av 

hur systemets 

resurser presterar. Övervakning kan 

skräddarsys för att få spårbarhet 

på flera nivåer och ger 

organisationen möjlighet att få en 

realtidsbild över hur de olika 

komponenterna i lösningen presterar. 

Detta ger de som ansvarar för driften en bättre 

översikt och ta välgrundade och tidiga beslut.


