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Med MitID Erhverv modulet kan TrustView håndtere organisations- og systemcertifikater
samt give jer mulighed for automatisk fornyelse af certifikaterne

TrustView: MitID Erhverv Modul

MitID Erhverv certifikater
MitID Erhverv tilbyder mulighed for at udstede
organisations- og systemcertifikater. Disse
anvendes typisk til system-til-system
kommunikation.

Har I flere end nogle enkelte certifikater, kan det
være en stor udfordring at bevare overblikket over
alle certifikaterne. Bliver certifikat ikke fornyet og
udløber betyder det ofte nedetid på de berørte
tjenester, hvilket kan være til stor gene for jer og
jeres kunder.

Med TrustView får I et samlet overblik over jeres
MitID Erhverv organisations- og systemcertifikater,
og I kan med det samme se hvor og hvornår et
certifikat skal fornys.

Features
Det er muligt at udstede certifikaterne direkte fra
TrustView platformen, så I undgår at certifikaterne
udstedes lokalt på den enkelte medarbejders
arbejdsstation. Der er desuden mulighed for at
forny organisations- og systemcertifikater direkte i
løsningen, således at al administration foregår i ét
samlet system.

Eksport af certifikaterne understøttes i alle gængse
formater, f.eks. .PFX og .JKS direkte fra
grænsefladen inklusiv historik, så det er tydeligt
hvem certifikaterne er blevet distribueret til.

Alle brugere på TrustView kan tilvælge udløbs-
notifikationer, således at notifikationer i
forbindelse med udløb ikke kun sendes til én
enkelt kontaktperson, men til alle aktive TrustView
brugere.

Fra NemID til MitID Erhverv
De fleste organisationer vil i forbindelse med
migreringen fra NemID til MitID Erhverv i en
periode have både certifikater fra den nye og gamle
eID-infrastruktur. TrustView understøtter der både
MitID Erhverv organisations- og systemcertifikater
samt virksomheds- og funktionscertifikater fra
NemID infrastrukturen, således at I er fuldt dækket
ind i hele migreringsperioden.

Automatisering med API
TrustView tilbyder desuden et API, således at I kan
fuld-automatisere processerne omkring fornyelse
og deployment af jeres MitID Erhverv certifikater,
såfremt I ønsker dette.

Vi hjælper jer godt i gang
For at give en god introduktion til dette
modul, inkluderer installationen en
kom-godt-i-gang workshop for jeres ansvarlige.

Vi gennemgår her sammen med jer hvordan I nemt
og enkelt kan håndtere alle jeres MitID Erhverv
certifikater i TrustView.

Kontakt os
Kontakt os allerede i dag, for en uforpligtende snak
om hvordan I kan få et fuldt overblik over jeres
certifikater på tlf. 70 60 50 24 eller skriv på
sales@trustskills.com.


