
 

 

e-ID i korthet 

• Identifiera privatpersoner och 

företagare på ett säkert sätt 

• Ingå juridiskt bindande avtal 

elektroniskt 

• Kom igång snabbt med bra stöd 

och support 

• Framtidssäker - tjänsten hanterar 

kommande e-legitimationer  

• Hög tillgänglighet 

• Hög säkerhet 

 

Exempel på vad e-ID kan 
användas till: 

• Säker identifiering av användare 

i olika kundportaler & e-tjänster 

• Inloggning till olika appar  

• Olika ansökningar 

• Signera avtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd för alla e-legitimationer 

e-ID erbjuder en komplett lösning för e-legitimationer och vi hjälper er 

att få tillgång till alla önskvärda utfärdare. Det gör att ni kommer igång 

snabbare, får en enklare avtalshantering och en lägre totalkostnad. 

Som kund till e-ID finns det även möjlighet att köra via en egen CA 

genom Net ID access eller genom en egen IdP. 

 

Följande varianter av e-legitimationer stöds i e-ID i dag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett abonnemang med e-ID 

e-ID passar bra både till stora organisationer och myndigheter, samt 

till små nystartade företag. Vi säljer tjänsten i form av ett (1) 

abonnemang vilket gör det både enkelt och billigt för er. 
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Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta Patrik 

Bergström, CGI 

Tel 08-671 01 47 

eller skicka ett mail till vårt 

kundteam: 

eservices@cgi.com 

------------------------------------- 

Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta: 
 

Pontus Geijer 

Service Owner 

pontus.geijer@cgi.com 

 

 

 

Om CGI  

Insights you can act on 

CGI grundades 1976 och är ett av 
världens största företag inom IT och 
företagskonsulttjänster. Vi är 
insiktsdrivna och resultatbaserade 
för att hjälpa till att påskynda 
avkastningen på dina investeringar. 
På hundratals platser över hela 
världen erbjuder vi omfattande, 
skalbara och hållbara IT- och 
affärskonsulttjänster som informeras 
globalt och levereras lokalt. 

För mer information  

Besök CGI Sverige 

 

 

 

 

Funktionalitet e-ID 
Med e-ID får ni tillgång till följande: 

• Kontroll och verifiering av e-legitimation 

• Kontroll och verifiering av e-underskrift 

• Kontroll av vem som utfärdat e-legitimation 

• Spärrkontroll 

• Inloggning och arkivering av alla händelser 

• Hög tillgänglighet och säkerhet av teknisk miljö 

• Tillgång till testmiljö och e-legitimationer för test 

• Olika gränssnitt för anslutning till tjänsten 

• Portal med bland annat information och kodexempel 

I e-ID finns även möjligheten att ansluta flera extra Service Providers 

som gör att era användare kan federera mellan era olika e-tjänster. 

Det är även möjligt för er att använda er av ett eget domännamn 

samt att ansluta mot CGI’s attributsregister där ni har möjlighet att 

skicka med ytterligare attribut i SAML-svaret. 

  

Olika anslutningssätt till e-ID 
CGI erbjuder anslutning till e-ID på följande sätt: 

• SAML 2.0 (Den metod vi rekommenderar för inloggning) 

• GRP (SOAP, webservice)  

• OSIF v2.0 (SOAP, webservice) 

• SignGate (SOAP, webservice) 

Givetvis går det bra att ansluta sig till e-ID med olika API:er från olika 

system.  
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