2.0

2.0

ID06-kort 2.0
ID06 inför en ny, säker kortstandard för såväl
fysiska som mobila ID06-kort, vilket innebär
ökad säkerhet i ID06-systemet och på landets
byggarbetsplatser.

De nya korten
Under 2018 lanserar ID06 en ny,
säker kortstandard för såväl fysiska
som mobila ID06-kort. Den nya
kortstandarden har en tillitsnivå som
heter LoA 2 (Level of Assurance 2), vilket
innebär ökad säkerhet i ID06-systemet
och på landets byggarbetsplatser.
ID06 LoA 2-kort ersätter det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur
ID06-systemet. För att kunna beställa det nya
ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID
eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras
att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för
näringsverksamhet.
Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk
plattform och är utan EM-chip, för att minska
sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör
tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren
även får en personlig PIN-kod. Det innebär också
att företag kan uppgradera säkerheten på hela
eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor,
arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar
värdefull utrustning. Kontakta din applikationsleverantör för att ta reda på hur nya tekniken påverkar
funktionaliteten hos din befintliga ID06-utrustning
samt vilka nya tjänster som erbjuds.

Huvudkortet är LoA 2 kortet, identiteten är
tillförlitlig på kortet. Med kortet följer också
en pin kod.

Utseendet för nya LMA-, temporära- och besökskortet.

Mobilt ID06-kort
ID06 har även utvecklat en säker applikation för ett mobilt ID06-kort med
LoA2-nivå. Det mobila ID06-kortet kan
jämföras med ett mobilt BankID och
har samma grundfunktioner som det
fysiska kortet. Det kan alltså användas
för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på
arbetsplatsen. Funktioner kopplade till
det mobila ID06-kortet utvecklas av
applikationsleverantörer.

• Om individen har beställt eller
redan har ett ID06-kort kan
individen också erhålla ett mobilt
ID06-kort.

Virtual Card
Logga in med lösenord

Logga in med TUPAS

Logga in med BankID

• Individen laddar ner den mobila
applikationen via Google Play eller
App Store, aktiverar applikationen
via eID.
• Mobilt ID06-kort motsvarar
ett fysiskt kort och innehåller
identitet kopplat till organisation.

Anslut, aktivera och använd
Flödet visar i korthet hur företag och individer ansluter företaget till ID06-kort 2.0,
hur leveransen och aktivering går till samt hur användningen fungerar.
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Så här ansluts företaget
ID06

ID06

Anslut

Företaget AB

FT

F-skatt

Firmatecknare ansluter företaget
och utser huvudadministratör(er)
som i sin tur kan utse administratör(er) för att beställa ID06-kort
hos partner. Alla individer legitimerar sig i systemet genom eID.

Sign

VIES-registret

FT

ID06 kontrollerar bland annat
företaget, F-skatt och att företaget
finns med i VIES registret. (VIES,
VAT Information Exchange System).

ID06 kontrollerar att det är
firmatecknare som skriver under.
Firmatecknare kan via eID skriva
under att uppgifter stämmer.

Leverans och aktivering
Pass
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eID

eID
PIN

PIN

Aktivera

Aktivera

Saknas eID vid aktivering av kort
måste individen gå till en av ID06
utsedd partner och få sin identitet
verifierad via individens pass som
skannas och kontrolleras. Efter att
individen är identifierad aktiveras
kortet och PIN skapas.

3

ID06-kortet aktiveras av korthållaren via eID som då erhåller en PIN
kod kopplat till kortet.

ID06

ID06-kort skickas till företaget
eller annan vald adress alternativt
som idag hämtas direkt hos
kortleverantören.

Användning av nytt ID06-kort 2.0
• ID06-kort 2.0 medger att en arbetsplats kan uppnå LoA 2

• Enkelt att stänga av oriktigt användande

• Använda ID06-korten för inloggning på dator eller andra
funktioner som skall låsas upp

• Enklare överblick över kort, individer och
användande av kort

• Säker identifiering av företag, firmatecknare, individ med
hög tillitsnivå

• Ny teknik, nya applikationer

• Alltid ett kort per individ och organisation

* alla funktioner finns inte idag
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