Federering och SAML 2.0
Anslutning via Logicas Identity Provider
(IdP-tjänst)

• Singel Sign On med
e-legitimation
• Etablerad och spridd teknik
• Minimerar eget underhåll
• Minska kostnader
för identifiering
• Federering möjliggör
helt nya lösingar

Ett enkelt och standardiserat sätt
att använda e-legitimationer är att
använda en Singel Sign On (SSO)
tjänst från Logica som baseras på
den etablerade OASIS-standarden
SAML 2.0

Bra support till användarna

IdP-tjänst

Federering

Användaren som identifierar sig via Logicas
IdP får bra support av vår digitala assistent
Vilma, som kan svara på de flesta frågor kring
e-legitimation, samtidigt som användaren
känner igen det standardiserade gränssnittet.

Genom Logicas IdP-tjänst behöver ni inte
själva utveckla gränssnitt för att hantera
svenska e-legitimationer utan istället anpassas ert system eller applikation till SAML 2.0
och ni behöver inte hantera autentiseringen
själva, utan kan enbart lita på den identitet
IdP-tjänsten lämnar. Ni blir istället en så kallad
Service Provider (SP), som litar på IdP.

Brett leverantörsstöd
Stödet för SAML 2.0 är brett och många
moderna programleverantörer och system
stödjer SAML 2.0. Exempelvis svenska
leverantörer av säkerhetsprodukter som
MobilityGuard, PortWise och NordicEdge.
Men även stora leverantörer som RSA, IBM
Tivoli, Oracle och Ping Identity stödjer SAML
2.0. Det finns även open-source produkter
som OpenSSO och OpenSAML.

Alla system som använder Logicas IdP-tjänst,
blir även del i en stor så kallad federering.
Detta innebär att användaren från en myndighets e-tjänst direkt kan öppna upp en annan
myndighets e-tjänst utan att behöva identifiera sig igen med sin e-legitimation. Detta ger
möjlighet att göra användarvänliga tjänstelösningar och dessutom spara in på kostnaden
som finns då en e-legitimation används.
Logica har överenskommelse med samtliga
Svenska utgivare av e-legitimation att Logicas
IdP-tjänst får ställa ut så kallade SAML-biljetter som är giltiga i 60 minuter. Under den
tiden kan alltså samma användare nyttja olika
e-tjänster som kräver e-legitimation utan att
behöva identifiera sig igen med e-legitimation
och förlitande part kan även spara pengar på
minskat antal e-legitimationstransaktioner.

En anslutning – inget underhåll
En fördel med anslutning till IdP-tjänsten är att
ni inte behöver bekymra er för förändringar
som sker kring nya utgivare av e-legitimationer eller teknikförändring kring pki-klienter. IdP
lämnar alltid över namn och personnummer
på användaren till SP efter en lyckad autentisering som IdP:n helt ansvarar för att utföra.
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En SP som ansluts till Logicas IdP, måste
uppfylla bankernas krav som förlitande part,
vilket innebär att SP som organisation har
rätt att använda e-legitimationer. Detta löser
kund enklast genom att även teckna avtal
om Logicas eID-tjänst. Men SP kan även
vara förlitande part via andra avtal och då få
lita på Logicas IdP, men vi kan då inte
genomföra autentisering om användaren inte
redan är autentiserad.

Identity Providerns ansvar
Logicas IdP tjänst ansvarar fullt ut för att
autentisering sker på ett korrekt sätt och att
tjänsten enbart acceptera svenska e-legitimationer från utgivare som har statlig form av
tillit antingen genom statliga ramavtalsupphandlingar eller utgivare av kvalificerade
certifikat registrerade hos PTS, eller andra

kommande autentiseringsmetoder som minst
uppfyller Liberty Alliance Assurence level 3.
För varje SP som litar på Logicas IdP, så tecknas ett federeringsavtal som följer Liberty
identity Assurance Framwork. Därefter är det
fritt att mellan olika SP nyttja möjligheten
federering faktiskt innebär.

Vill du veta mer
Välkommen att kontakta
Petter Dahl
E-post: petter.dahl@logica.com
Telefon: 08-671 66 74
Eller besök:
www.logica.se/e-legitimation
Eller skicka ett mail till:
funktionstjanster@logica.com

Logica är ett ledande internationellt it-tjänsteföretag. Företaget har 39 000 medarbetare i 36 länder, varav cirka 5 500
i Sverige. Logica erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration och outsourcing av it- och affärsprocesser. Genom att arbeta nära våra kunder möjliggör vi förändringar som leder till ökad effektivitet och snabbare
tillväxt. Med djup branschkunskap, hög it-kompetens och internationell leveransförmåga stärker vi våra kunders
konkurrenskraft. Logica är noterat både på London-börsen och på Euronext i Amsterdam (LSE: LOG; Euronext:
LOG).
Mer information finns på www.logica.se.
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