Förenklad inloggning med SSO

Det blir allt vanligare att skolor och organisationer idag systempusslar med
olika leverantörer av system. Det gäller att välja det som är bäst för den egna
organisationen inom varje funktionsområde.
Fler och fler organisationer väljer en SSO-lösning som möjliggör åtkomst till flera system med
bara en inloggning. Nova Software är medlem i Skolfederation och hjälper såväl medlemmar
som icke medlemmar med en SSO-lösning/ lösningar.
”En viktig del av skolans digitala utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och
bättre digitala resurser. Alla dessa tjänster måste vara lätta att komma åt och användandet
ska endast kräva ett minimum av administration samtidigt som höga säkerhetskrav skall
ställas.
Då skolan ställer om och framtidssäkrar elevernas utbildningar genom att tillgängliggöra
digitala resurser via nätet arbetar Skolfederation för en lösning på konto- och
lösenordshanteringen som förenklar för både elever, lärare och tjänsteleverantörer”
(skolfederation.se).
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ENKEL INLOGGNING
I det moderna systempusslet kan startsidan vara en skol- eller kommunportal med SSOlösning. Användarna kommer åt de system de ska ha tillgång till med en inloggning.
SÄKER INLOGGNING
För att höja säkerheten är det möjligt att applicera en högre säkerhetsnivå. Den kan bestå av
Bank-ID eller engångslösenord via sms. En säkrare inloggning kan göras som steg två vid ett
införande av SSO.
KOSTNADER?
Den löpande kostnaden för SSO ingår i alla nya avtal
med Nova Software. Vid uppstart av SSO tillkommer en
engångskostnad för etablering.
TEKNISK BESKRIVNING ANGÅENDE SAML
SAML (Security Assertion Markup Language) är en
öppen XML-baserad standard för autentisering av
användare av system. Den aktuella versionen som Nova
Software använder är SAML 2.0.
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VAD BEHÖVER ORGANISATIONEN GÖRA?
• Bestäm hur användare ska logga in och med vilken
säkerhetsnivå. Organisationen behöver ett inloggningssystem
•

Kontakta Nova Software för att stämma av runt avtalssituation där SSO inkluderas

•

Bestäm startdatum samt etablera kontakt mellan Nova Softwares tekniska avdelning och
kommunens IDP-leverantör

•

Verifiera och testa SSO-lösningen
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