
 Säkert identifiera privatpersoner och 

företagare. 

 Ingå juridiskt bindande avtal elektroniskt. 

 Kom igång snabbt med bra stöd och 

support. 

 Tjänsten hanterar kommande e-

legitimationer och metoder. 

 Hög säkerhet. 

 

 

cgi.com 
© 2014 CGI GROUP INC. 

eID tjänsten–  
Säker verifiering och 
underskrift över internet 

ENKELT OCH SÄKERT ÖVER INTERNET 

CGIs eID tjänst är det i särklass enklaste sättet för företag och 

verksamheter att få stöd för identifiering och digitala signaturer i 

webbapplikationer. 

Med en så kallad e-legitimation/BankID kan varje privatperson eller 

företagare enkelt identifiera sig och ingå juridiskt bindande avtal över 

Internet direkt i Ert system eller portal med hjälp av eID-tjänsten. 

 

Exempel på eTjänster som använder e-legitimationer: 

 bankärenden via internetbank 

 inkomstdeklaration 

 olika ansökningar 

 signera avtal 

 lämna in anbud och offerter 

 signera avtal mellan företag 

 säker identifiering av kunder i olika Kundportaler 

CERTIFIKATSUTGIVARE 

CGIs eID tjänst stödjer alla nuvarande utgivare av e-legitimationer via 

någon form av statlig legitimitet via ramavtal eller PTS. Men vi stödjer även 

flera andra utgivare bl.a. e-tjänstelegitimationer som  SITHS, som används 

inom vård och omsorg. 

Vanliga typer av e-legitimation till privatpersoner är: 

 BankID på fil & BankID på kort 

 Mobilt BankID 

 Nordea e-legitimation 

 Telia e-legitimation 

 

Framöver kan andra utställare av olika e-legitimationer etableras och vi 

kommer även att hantera dessa i eID tjänsten. Likväl som de tekniska 

förändringar som sker på området. 

Genom eID tjänsten får du en trygghet i att hela tiden följa med utvecklingen 

och dra nytta av kommande förändringar. 

 

INGÅR I EID TJÄNSTEN 

Med CGIs eID tjänst får kunden tillgång till följande: 

 kontroll och verifiering av e-legitimation 

 kontroll och verifiering av e-underskriften 

 kontroll av vem som utfärdat e-legitimation 



 

 

OM CGI  
CGI, som grundades 1976, är en global 

leverantör av tjänster inom IT och 

affärsprocesser som levererar med hög 

kvalitet inom business consulting, 

systemintegration och outsourcing. Med 

68 000 medarbetare på 400 kontor i över 

40 länder kan vi vara nära våra kunder och 

anpassa våra team utifrån kundernas 

behov för att uppnå bästa resultat. 
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 spärrkontroll 

 loggning och arkivering av alla händelser 

 hög tillgånglighet och säkerhet av teknisk miljö 

 tillgång till testmiljö och e-legitimationer för test 

 olika gränssnitt för anslutning till tjänsten 

 portal med bl.a. information och kodexempel 

 

ALLT INGÅR I TJÄNSTEN - ALLA AVTAL I ETT 

Vi erbjuder en komplett lösning där även rätten att använda e-legitimationen 

från samtliga utgivare ingår. Den så kallade transaktionsavgiften till 

Bankerna/Telia ingår till ett mycket förmånligt pris. Att använda eID tjänsten 

innebär att du kommer igång snabbare och får en enklare avtalshantering, 

samtidigt som den totala kostnaden blir lägre för våra kunder.  

ENKEL ANSLUTNING TILL EID TJÄNSTEN 

Tjänsten har väldokumenterade programmeringsgränssnitt för en snabb och 

bekymmersfri anslutning. Vid beställningen så erhålls tillgång till en portal 

med bl.a. instruktioner, api-beskrivningar, handledning, rekommendationer 

och test av e-legitimationer. Allt för att förenkla er utveckling och 

anslutningen till eID tjänsten. Via portalen kommer ni även att se era 

transaktionsvolymer och annan gemensam information kring er anslutning. 

TJÄNSTENS API 

CGI erbjuder anslutning via tre olika API:er: 

 SAML 2.0 (Den metod vi rekommenderar för inloggning) 

 GRP (SOAP webbservice) för nya BankID infrastrukturen. 

 OSIF v2.0 (SOAP, webbservice)  

Givetvis går det bra att ansluta sig till tjänsten med olika API:er från olika 

system.  

TJÄNSTEN SÄLJS SOM ETT ABONNEMNAG 

Tjänsten passar bra både till stora organisationer och myndigheter, samt till 

små nystartade företag. Vi säljer tjänsten i form av ett  abonnemang vilket 

gör det både enkelt och billigt för våra kunder. 

 

VILL DU VETA MER? 

Välkommen att kontakta Patrik Bergström, CGI 

Tel 08-671 01 47 

patrik.bergstrom@cgi.com 

eller skicka mail till 

funktionstjanster@cgi.com 


