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ÖVERSIKT

VAD SÄGER KUNDERNA

Dokumentet beskriver en IAM (Identity Access Management) lösning, vid namn “Zappa”, 
för skolor i en region som hanterar konton och behörigheter för elever och personal i 
sju kommuner.
 
För respektive elev och pedagogisk personal hanterar lösningen livscykelhantering av 
identiteter och stark autentisering med SSO (Single Sign-On) till anslutna tjänster. 

“Kombinationen av Zappa’s och PhenixID’s lösning har förenklat kontoskapande och 
hantering i våra verksamhetssystem.
Med lösningen blir kommunernas elevregister källsystem och facit för både när konton 
skapas och framförallt när konton skall tas bort.

Genom den autentiseringslösning som byggts ser vi en stor potential för skolans användare, 
pedagoger och elever, i att på enkelt sätt komma åt de resurser som man är behörig till. Alla 
flöden är helt automatiserade.

En ytterligare fördel vi ser är att autentiseringen är dynamiskt anpassad till varje applications 
säkerhetskrav.“
 

Thomas Höjvall, IT-samordnare,  Åre kommun



UTMANING
Kommunerna i regionen samarbetar runt övergripande frågor. En gemensam utmaning var att hantera 
automatisk skapande och borttagande  av identiteter från respektive skolsystem till anslutna tjänster, 
både internt och externa sådana som t.ex. Google och Microsoft Azure.

Elever och personal arbetade i olika tekniska miljöer och hade behov av stark autentisering med 
tvåfaktorsautentisering till anslutna tjänster. 

För att hjälpa användare lokalt på varje kommun/skola behövdes en möjlighet att kunna delegera adminis-
tration baserat på roll till utpekad personal.

OM PHENIXID AB
PhenixID är ett svenskt mjukvarubolag som tillhandahåller produkter och lösningar, som gör det möjligt 
för företag och organisationer att säkra och hantera sina digitala identiteter och resurser på ett säkert och 
kostnadseffektivt sätt. Oavsett storlek på organisation är våra lösningar lätta att installera och anpassa till 
den befintliga infrastrukturen.
Vårt team har en lång och gedigen erfarenhet inom området vilket gör att vi kan skapa säkra innovativa 
produkter och lösningar inom området identitet och säker access. Säkerhet och identiteter är vår “passion 
och profession”.
PhenixID håller en tät dialog med kunder och partners i vår strävan att ständigt förbättra våra produkter 
med nya funktioner och användbarhet för att möta våra kunders krav och önskemål. “Våra kunder är våra 
tillgångar”

LÖSNING
Zappa har nu funnits i produktion i över tre års tid och fungerar mycket väl för anslutna parter.
De initiala utmaningarna för Zappa är lösta och vidareutveckling sker kontinuerligt för de förändringar 
som sker i respektive kommuns IT-infrastruktur.
Förvaltningsmässigt finns en central funktion där nya förslag och behov tas upp med regelbundenhet.



LIVSCYKELHANTERING AV IDENTITETER
Första steget för att hantera livscykeln för identiteter var att automatisera hela flödet.
Alla elever och personal provisioneras från kommunernas olika elevsystem till en för regionen central 
metakatalog.
Provisioneringen sker på olika sätt beroende på leverans av identitetsdata. 
Från metakatalogen provisioneras sedan konton vidare till olika system beroende på kommunens behov. 
Kommunlokalt Active Directory, Google, Microsoft Azure samt leverantörer av skolapplikationer.

Även deprovisionering sker helt automatiserat med hänsyn till termin och läsår. 
För att undvika felaktig deprovisionering skickas e-post ut till användare vars konton kommer att stängas 

av i god tid innan genomförandet. 

STANDARDER - PROVISIONERING
Provisioneringen sker på olika sätt beroende på leverantör. Provisioneringen stödjer ett antal standard-
format för att selektera ut identiteterna. Exempel är SQL-query, olika filtyper som CSV-, XML-, JSON-format 

som sänds via olika metoder som SFTP eller HTTP-POST.
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AUTENTISERING OCH SINGLE SIGN-ON
Miljön är kopplad till skolfederation där varje kommun har sin egen IDP (Identity Provider).
Inloggning till applikationer sker med SSO, tvåfaktorsautentisering eller lösenord baserat på applikation 
och roll. För tvåfaktorsautentisering används PhenixID mobila applikationer PhenixID One Touch eller 
Pocket Pass.

För att förenkla åtkomst till applikationer används en applikationsportal PhenixID MyApps där varje enskild 
användare bara ser de applikationer de har behörighet att använda. 
Från portalen får användare, genom en enda inloggning, single sign-on, åtkomst till alla tjänster som kom-
munen abonnerar på online.

STANDARDER - AUTENTISERING
All tillämpning är baserad på standardprotokoll för federation.

• Federationerna inom skolfederation baseras på SAML 2.0.
• För mobila enheter kan autentisering och auktorisation även vara baserade på OpenID Connect (OIDC) 

och OAuth2 .
• WiFi autentisering lokalt hos skolor kan baseras på RADIUS kopplat till miljön.
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DELEGERAD ADMINISTRATION
Det finns, i nuläget, tre olika hierarkiska roller för administration:

• Huvudadministratör

• Kommunadministratör

• Skoladministratör.

Förutom att skapa manuella konton kan även administratörer byta lösenord på användare.
Administratörer kan även hjälpa användare att aktivera/deaktivera deras tvåfaktorsenhet.



Rapporter med 
valbara attribut

Visuell visning av:

• AD-konto /Mail
• AutoSkapad / Manuell

RAPPORTER
Kommunadministratörer kan skapa filtrerade rapporter baserat på konton i kommunen. Skoladminis-
tratörer kan skapa klasslistor med valbara egenskaper från den centrala tjänsten. Det går även att få ut 
rapporter baserat på inloggningar och applikationsanvändning i tjänsten.

SJÄLVSERVICE
Självservice möjliggör att användare själva kan ändra/byta sitt lösenord, kravet är att identifiering görs med 

tvåfaktorsautentisering.

Med självservice kan en användare även aktivera sin egen mobila enhet för tvåfaktorsautentisering. 

PhenixID har två olika mobila applikationer, Pocket Pass samt One Touch, som ingår och kan aktiveras av 

användaren själv. . 

PhenixID - Provider of secure identity and authentication solutions 
PhenixID, Cylindervägen 12, SE-131 52 Nacka Strand, Sweden 

Phone: +46 (0)8 667 75 55 Email: info@phenixid.se Web: www.phenixid.se


