ANSLUTNING TILL SKOLFEDERATION

Säker identiﬁering i skolan för elever
och pedagogisk personal

»Den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta
tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och utnyttja digitala
tjänster i undervisningen krävs en väl fungerande lösning. Sannolikt kommer
även Skolverkets framtida digitala nationella prov att interagera med
Skolfederation.«
I skolan ﬁnns det behov att förenkla inloggning för elever och

certiﬁkat. Genom att använda One Touch behöver inte användaren

pedagogisk personal, och minimera behoven av ett lösenord. Krav

ange ett lösenord under autentisering!

kan ﬁnnas att känslig information såsom omdömen och betyg skall
skyddas med en stark autentisering. Användarupplevelsen är en
betydande faktor att beakta då denna skall vara snabb och intuitiv
att använda, samt enkel att aktivera.

PhenixID Single Sign-On portal “MyApps”
Vad är MyApps? MyApps är en portal som visar tillgängliga
applikationer för användaren. Applikationer som visas är baserad
på behörighetskriterier, dvs medlem i grupp, speciﬁka egenskaper

PhenixID ansluter er verksamhet till Skolfederation
Den

tekniska anslutningen till Skolfederation inkluderas vid

implementering

av

PhenixID

Authentication

Service

(PAS).

för användaren t.ex. skolverksamhet som “grund, mellan, hög och
gymnasium”.

PAS integrerar enkelt era system för att uppnå kravet på stark

Enkel inloggning

inloggning, oavsett vilken enhet som används.

Ikoner som visas i “MyApps” ger användaren Single Sign-On om
läromedel/applikation stödjer federation. “MyApps” kan enkelt
startas inifrån PhenixID One Touch, den lokala webbläsaren startas

Säker identiﬁering i skolan utan lösenord!
Tillgång till applikationer skyddas med stark inloggning där
användaren även kan erhålla Single Sign-On (SSO) funktionalitet
när ﬂer applikationer används. För identiﬁering och autentisering
inkluderas PhenixID One Touch, en mobil app som är baserad på

i enheten och användaren blir automatiskt inloggad.
Tillgång till applikationer skyddas alltså med stark inloggning där
användaren även kan erhålla Single Sign-On funktionalitet när ﬂer
applikationer används.
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Aktivering och användande av One Touch

Återställning av lösenord som tilläggsfunktion
PhenixID One Touch appen kan efter aktivering användas för
autentisering men har även funktionalitet för användaren att
skapa sig ett nytt lösenord. Denna funktionalitet kan användas om
det ﬁnns applikationer som kräver att lösenord anges.
“Password reset” är en tilläggsfunktion i den mobila appen.
Minimera administration för personal som måste hjälpa användare
att skaﬀa sig ett nytt lösenord!

Användarna aktiverar med två enkla steg
Mobile Device Management (MDM) verktyg kan med fördel
användas för att distribuera appen till mobila enheter om sådan
För att minimera behovet av administration är lösningen baserad

ﬁnnes. Instruktioner om aktivering kan även med skickas ut per

på användardriven aktivering.
Pedagogisk personal och elever kan utföra aktiveringen från sin
enhet i två enkla steg. Hela aktiveringen kan slutföras inom minuter
av användaren själv där enkelhet har varit en primär faktor.
Personal från pedagogiska verksamheten kan även genomföra
aktivering åt elever.

•

Funktioner
•

•

e-post eller att användaren följer instruktioner på internwebb.
Installera appen på din enhet. PhenixID One Touch ﬁnns på
App Store och Google Play.

Aktivera användare enkelt och snabbt. Fungerar tillsammans
med och inte i stället för beﬁntliga användarkataloger.

•

Produkten inkluderar ﬂertal inloggningsmetoder, även

Aktivering av PhenixID One Touch på en minut!

BankID för vårdnadshavare

I denna korta ﬁlm visar vi hur enkelt det är att aktivera PhenixID

Starta installation

mobila app One Touch. När aktivering är klar visas även

•

Mobila appar inkluderade

•

Stödjer ﬂera federationer som Skolfederation och SAMBI

•

Enkelt att integrera - stöd för ﬂera integrationsmetoder för

integrationen med “MyApps”, en Single Sign-On portal. MyApps är

både webb och mobila applikationer.

en portal som visar tillgängliga appar för mig. Applikationer som
visas är baserade på behörighetskriterier, dvs medlem i grupp,
speciﬁkt attribut, IP / geolokalisering etc.
Länk till YouTube: https://youtu.be/531Tnv6YnQA
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