Ét sign-on til alle systemer på miljøområdet?
Danmarks Miljøportal har udviklet et brugerstyringssystem,
der benytter Single sign-on, som vil gøre din hverdag lettere

Single sign-on (SSO)
gør det nemt og hurtigt at give brugere
adgang til over 40 systemer på

Hvorfor brugerstyring?

miljøområdet - samt til E-arkivet - med

På Miljøportalen benytter vi et brugerstyringssystem til at
håndtere forskellige brugeres adgange og rettigheder til over 40
forskellige systemer på miljøområdet. Brugerstyringen sikrer, at
Miljøportalens 10-15.000 brugere får præcis den adgang, de hver
især har brug for.

ét log-on

Brugerstyringen er enkel og brugervenlig, idet den enkelte
organisation selv kan styre de forskellige adgange og rettigheder.
Desuden er Single sign-on billig at installere og kræver ikke ny
teknologi eller grundlæggende ændringer i allerede eksisterende
systemer.

Fordele ved single sign-on

Hvad er Single sign-on?

Med Single sign-on får brugerne adgang til alle relevante
programmer med bare ét log-on. Det er både tidsbesparende og
nemmere at logge på et enkelt sted, og du slipper som bruger for
at have flere forskellige passwords.

o

Sikkerheden optimeres

o

Administrationen mindskes

o

Større fleksibilitet

o

Prisbillig løsning

o

Medarbejderne administreres
lokalt i egen organisation

Fordele ved at indgå i samarbejde med Miljøportalen

Der er store fordele forbundet med at indgå i samarbejde om
brugerstyring. Ved at indgå i et samarbejde med Danmarks
Miljøportal om en Single sign-on brugerstyring, vil organisationerne
opleve mindre administration, høj sikkerhed og at driften bliver
billigere.

Slagelse Kommune bruger single
sign-on:
”Vi opdagede de langt lettere

Det er nemt for den enkelte myndighed at komme med i
fællesskabet og få Single sign-on. Det eneste der skal gøres er at
kontakte Miljøportalen eller udfylde en aftale via vores
hjemmeside.

arbejdsgange ved at brugerens eget
password og brugernavn, som han eller
hun bruger til at logge på kommunens
intranet om morgenen, automatisk
giver adgang til alle miljøportalens
applikationer…Det var en let løsning at
integrere i vores eksisterende
infrastruktur. Selve installationen […]
foregik over 2-3 timer. Det var
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kolossalt professionelt udført.”
Sven Bonde, Civilingeniør og
kontraktansvarlig, Teknik og Miljø,
Slagelse Kommune.

