ID-porten
ID-porten er en innloggingsløsning som blir brukt av offentlige
virksomheter for å gi innbyggerne tilgang til nettjenester. Dette betyr at
det offentlige slipper kostnadene ved å etablere og vedlikeholde egne
innloggingsløsninger. Innbyggerne får bruke innloggingsløsninger som
de kjenner fra før, og kan velge mellom e-ID-ene MinID, BankID,
BankID på mobil Buypass, Buypass ID i mobil og Commfides.

3.4 millioner brukere!
Ved innlogging til MinID benyttes:
fødselsnummer
passord
SMS-kode eller PIN-kodebrev

Sikker innlogging

Elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå gjennom BankID, Buypass og
Commfides betyr at virksomheten din kan tilby flere og mer avanserte
tjenester på nett. Dette gir større fleksibilitet og rom for å gi innbygerne
tilgang til flere data og opplysninger.

114 mill

Ved innlogging med BankID benyttes:
fødselsnummer
kodebrikke
personlig passord

For BankID på mobil bruker du:
mobilnummer
fødselsdato
en selvvalgt pinkode

90 mill

Ved innlogging med Buypass benyttes:
smartkort
kortleser
PIN-kode

67 mill
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tjenester
2015

2016

2017

ID-porten for mobile enheter
Stadig flere bruker mobile enheter for å utføre elektroniske tjenester.
ID-porten har responsivt design og presenterer de e-ID-ene brukeren
kan benytte for å logge inn via mobile enheter. Med BankID på mobil
og Buypass ID i mobil trenger brukeren bare mobilen for å logge inn.

Hvem kan ta i bruk ID-porten?
Tilsyn, ombud og direktorater, fylkeskommuner, kommuner og
kommunale etater
Offentlig eide selskaper som kun levere tjenester til det offentlige
Offentlige virksomheter og virksomheter som utfører oppgaver
på vegne av, og som helt eller delvis er finansiert av det
offentlige
E-post: idporten@diﬁ.no

Ved innlogging med Buypass ID i
mobil benyttes:
fødselsnummer
passord
SMS eller Buypass ID mobilapp

Ved innlogging med Commfides
benyttes:
Commfides USB-pinne
PIN-kode
Hvordan ta i bruk ID-porten?
Det er raskt og enkelt å ta i bruk ID-porten.
Bruksvilkår og informasjon om hvordan din
virksomhet kan ta i bruk ID-porten finner du
på http://samarbeid.difi.no

