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Verifikation Aktivering Anvendelse RevisionAnsøgning

NSIS i hverdagen



LOA

Nemlog-In3Step-up

MitID
Standard

IAL - Identity Assurance Level

AAL - Authenticator Assurance Level

FAL - Federation Assurance Level

LOA - Level of  Assurance>



Lokal IdP

Step-Up

Nemlog-In3Lokal IdPStep-up

Passwordfri



Løsning til alle medarbejdergrupper

Nødvendigt

• Eliminer manuel indtastninger – i alle systemer

• Automatiseret bestilling i Nemlog-In EIA og FBRS system

• Realtids opdatering af id-midler i tilsluttede systemer

• Realtidsopdatering af ændringer i tilsluttede interne og eksterne systemer

Værd at overveje

• Metadirectory til konsolidering af AD på tværs af organisation

• Mange roller – men stadig blot én enkelt identitet

• Automatisk tilføjelse af roller og rettigheder pba. stamdata

• Berigelse af data fra eksterne systemer - Kombit, Lessor, SAP, CPR osv.

Automatisering af brugeroprettelse, brugerbestilling og tildeling af 

identifikationsmidler samt efterfølgende synkronisering af brugerdata i 

tilknyttede it-systemer



Sikkerhed til alle platforme – 24/7

Sikker adgang fra alle typer af enheder og selvbetjening for brugerne 

til kontoaktivering, password reset og ændringer i identifikationsmidler 

- alle ugens dage, døgnet rundt

Nødvendigt

• Patch hurtigt og undgå modifikation i standard OS systemfiler

• Lokal IdP skal være egnet til både federering og proxy samt cluster setup

• Lokal IdP skal håndtere et bredt udvalg af identifikationsmidler

• Generelt krav om TLS 1.2 til kommunikation (CfCS)

• Sikkerhed bygger på robuste processer og genkendelighed

Værd at overveje

• AD understøtter kun user/password eller digitale certifikater (x509)

• Passwordfri metode med chip kort er standard i Windows OS og AD 

• Erhvervsidentiteter med Nemlog-In3 er et solidt professionelt valg



Hurtigt, korrekt og let login

Brugervenlig og sikker digital 2-faktor adgang i hverdagen

og der findes ikke en ”one-size fits all”

Nødvendigt

• Sikker og let adgang til Nemlog-In på niveau ”betydelig” og ”høj”
• Adgang fra alle typer af personlige og delte enheder

• To-faktor adgang til VPN

• Brugere ønsker fleksibilitet og valgmuligheder

• Password reset og ID validering via selvbetjening

Værd at overveje

• Tænk Windows OS med fra begyndelsen

• Planlæg en passwordfri fremtid

• Follow-me print og døradgang kan medtages

• Lokal IdP kan bredes ud til mange andre SSO formål

• Selvbetjening med udstedelse af nye identifikationsmidler



Kontinuerlig kontrol og dokumentation

Hændelsesindsamling, analyser og kontroller og

overholdelse af interne regler og eksterne lovkrav.

Nødvendigt

• Analyse og logopsamling af adfærds- og brugsmønstre

• Automatisk de-aktivering ved gentagne fejllogin i forbundne systemer

• Dynamisk evaluering af IAL og AAL værdi ved login

• Robust selvbetjent proces til de-aktivering af identifikationsmidler

• Kapacitet til at modstå nuværende og kommende trusler

Værd at overveje

• Centraliseret ”tamper proof” log-opsamling

• Re-validering af bruger ID med passende intervaller
Følg med på

sikkerdigital.dk

& cfcs.dk



Automatisering Sikkerhed Bruger

Brug NSIS til at etablere

nye automatiske processer

IT-sikkerhed skal med i projektet

og kom på forkant af trussel

Anvend passwordfri metoder

som gør hverdagen lettere

Take away



NSIS 

MULTI-DIMENSIONAL COMPLIANCE



NSIS handler om ”at komme ind 
i varmen” og få lov til at 
anvende andres systemer, på 
baggrund af egne identiteter.

Kræver overordnet:

Orden i eget hus

Evt. revisionserklæring, afhængig 
af de data der skal tilgås (og 
dermed det ”eget sikkerheds-
niveau” der skal være på plads)

Lav / betydelig / Høj

NSIS – bliv en del af sammenholdet



Orden i eget hus & revisionserklæring?

Fra NSIS-standarden:

4. 1 .7. 1 (Lav) Ved anmeldelse af en Elektronisk Identifikationsordning 
og/eller Identitetsbroker til Digitaliseringsstyrelsen skal der anvendes 
selvdeklarering. Anmelderen indestår herved selv for, at kravene til det 
angivne Sikringsniveau (Lav) er opfyldt.

4. 1 .7. 3 (Lav). Der skal etableres periodevis intern revision, som 
omfatter alle nødvendige områder af de tilbudte tjenester med henblik 
på at sikre overholdelse af relevante krav og politikker.

4. 1 .7. 4 (Betydelig (+ høj)).  Ved anmeldelse på niveau Betydelig(+høj) 
anvendes selvdeklarering suppleret med en revisionserklæring fra en 
uafhængig statsautoriseret revisor



Rejsen fra ustruktureret -> struktureret



Heldigvis er der hjælpe at hente 



ControlManager™ by Siscon

Hvad er kravet?
Hvem skal sikre 
overholdelse? 

Hvordan sikres 
overholdelse?

Den strukturerede tilgangsvinkel



ControlManager™ by Siscon

Hvad har vi i forvejen?
Hvilke politikker, regler, dokumenter, 
procedurer eksisterer?

IT-Sikkerhedspolitik, it-sikkerheds-
retningslinjer, beredskabsplan

Hvem er ansvarlig?
I dagligdagen?

(Ledelsen & IT-sikkerhedschef ?)

Den fremtidige vedligeholdelse?
(IT-Sikkerhedschef & IT-
sikkerhedskoordinator?)

Hvilke processer og kontroller skal 
etableres for at sikre og dokumentere 
compliance?

Løbende dokumentation på opdatering af 
it-sikkerhedspolitik, beredskabsplan samt 
retningslinier.

Tænk struktur

99,9% genbrug i forhold ISO27001 ISMS ☺



ControlManager™ by Siscon

Hvad har vi i forvejen?
Hvilke politikker, regler, dokumenter, 
procedurer eksisterer?

Screening af medarbejdere (ISO27001 A7.1.1)

Leverandørstyring (A15.1.1, A15.1.2 etc.)

Fysisk sikkerhed (A11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 etc.) 

Adgangsstyring ( A9.2.3 (betroet))

Hvem er ansvarlig?
I dagligdagen?

(HR, Facility Management, Contract
Management, Sikkerhedsadministrationen)

Den fremtidige vedligeholdelse?
(HR, Facility Management, Contract
Management, Sikkerhedsadministrationen, IT-
sikkerhedskoordinator?)

Hvilke processer og kontroller skal etableres for 
at sikre og dokumentere compliance?

Månedlig kontrol med adgange

Tilsyn med leverandører

Baggrundscheck af ansøger (husk 
dokumentation)

Tænk struktur

99,9% genbrug i forhold ISO27001 ISMS ☺



ControlManager™ by Siscon

Spørgsmål der kan lede en på vej.

Hvad har vi i 
forvejen?

Hvad kan 
genbruges?

(Ikke ny silo!)

Hvor har vi 
mangler?

Gør vi det 
rigtige rigtigt?

Hvordan 
dokumenterer 

vi løbende 
efterlevelse?

Husk at tænke på den løbende vedligehold 
– allerede i projektfasen



ControlManager™ by Siscon

Den strukturerede model hjælper
med at give overblik over:

Hvad har vi af dokumentation?

Hvor findes denne?

Hvem har ansvaret for den?

Er den tilstrækkelig?

Løbende dokumentation i projektfasen

Skærmbillede fra ControlManager™



ControlManager™ by Siscon

Regler 
– et hjælpemiddel



ControlManager™ by Siscon

4.1.5 – 5)

Det skal kontrolleres, at ledere og 
medarbejdere, der udfører betroede 

opgaver, ikke er straffet for en forbrydelse, 
der gør dem uegnede til at bestride deres 

hverv

Regel – HRs ansvar (forsimplet)

HR afdelingen er ansvarlig for at sikre, at der for 
alle medarbejdere med adgang til kritiske data, 

indhentes en straffeattest, samt at der 
foretages verifikation af kvalifikationer fra 3 
tidligere ansættelser og af eksamensbeviser.  

CIS20 ISO27701

ISO27001

Cyberforsvar 
der virker

Tekniske 
minimumskrav

NSIS 
ISAE3000

vejledning

Regler kan genbruges til at understøtte flere:
Lovkrav

Kundekrav

Det bliver nemmere at tilføje nye standarder / lovkrav
Man har etableret en central pulje af retningslinier, som kan 
genbruges/tilpasse



ControlManager™ by Siscon

Struktureret udarbejdelse af 
regelsæt ender ud i en håndbog

Håndbogen sikrer:
Klare rammer for arbejdet

Rolle- og ansvarsmodel

Sikringstiltag

En ”rød tråd” fra krav til tiltag

Struktureret gennemgang giver en håndbog

Regler/retningslinjer

Procedure, instrukser, vejledninger

Politik

Overordnet mål
Hvorfor
(Strategisk)

Sikkerhedsniveau
Hvad  / Hvem
(Taktisk)

Procedurer mm.
Hvordan
(Operationelt)



ControlManager™ by Siscon

Regler kan genbruges til at understøtte 
flere forskellige sæt af krav

Ikke en ny silo

Forretningen og IT kan præsenteres for et 
regelsæt tilpasset deres rolle – på tværs af 
ALLE krav-sæt (ISO27001, NSIS, GDPR)

IT-Chef

HR-ansvarlig

Systemejer

Systemansvarlig

Etc.

Det vil være klart beskrevet
Rolle

Ansvar

Forventninger til den ansvarlige

Genbrug



ControlManager™ by Siscon

Hvordan undgås papirtigeren?



ControlManager™ by Siscon

Tilføjelse af kontroller

4.1.5 – 5)

Det skal kontrolleres, at ledere og 
medarbejdere, der udfører betroede opgaver, 
ikke er straffet for en forbrydelse, der gør dem 

uegnede til at bestride deres hverv

.

Regel – HRs ansvar (forsimplet)

HR afdelingen er ansvarlig for at sikre, at der for 
alle medarbejdere med adgang til kritiske data, 

indhentes en straffeattest, samt at der 
foretages verifikation af kvalifikationer fra 3 
tidligere ansættelser og af eksamensbeviser.  

Kontrol – Kontrol af gennemført screening

HR-chef skal halvårligt udtage 10 stikprøver 
af ansættelser til kritiske stillinger, og 
verificere at dokumentationen for 
screening af ansøgere er gennemført jf. den 
beskrevne procedure.



ControlManager™ by Siscon

CIS20 ISO 27701

ISO27001

BEK425
Tekniske 

minimumskrav

NSIS 
ISEA3000

Logning
Patch-

management Brugerstyring Screening Brugerstyring

Organisationens kontrolkatalog

Sammenhæng mellem:

Lov/Kundekrav/Vejledning
Regler
Kontroller



ControlManager™ by Siscon

Oversigt over gennemførelse af kontroller

Får vi gennemført vores kontroller?

Får vi gennemført dem til tiden?

Finder vi fejl der skal udbedres?

Er der nogle afdelinger der ”hænger-i-bremsen”?

Er vi godt kørende til årets revision?

Skærmbilleder fra ControlManager™



ControlManager™ by Siscon

I forhold til orden i eget hus (intern 
revision) og revisionserklæringer, så kan
kontrollerne hjælpe med at skabe evidens
(revisionsbevis).

Husk at få alt dokumenteret så det er:
let at finde

let at skabe overblik over udeståender
(kontinuert – ikke blot i projektfasen)

let at bruge som input til revisionen

Orden i eget hus og revisionserklæringer



ControlManager™ by Siscon

Den strukturerede compliancemodel kan hjælpe

Hvad har vi i forvejen (Statement of applicability - SOA)?
- Regler (Rolle, ansvarsfordeling og minimumskrav)
- Procedurer

Får vi gennemført de kontroller som sikrer, 
at det ikke er en papirtiger

Bliver vores procedurer, forretningsgange og
arbejdsinstrukser etc. opdateret som forventet



ControlManager™ by Siscon

Tænk multidimensionel compliance
Hvad har jeg i forvejen?
Hvad kan/skal tilpasses?
Hvad skal ”opfindes”?

Få beskrevet og systematiseret
Roller og ansvar
Regler & procedurer
Kontroller
Ledelsesmæssigt overblik

Sørg for, at revisionen ”passer ind”
Dokumentationskrav
Revisionsbeviser / Evidens
Årshjul

Golden nuggets 



NSIS og Revision
Med fokus på lokale identitetsprovidere



02-12-2020

Tillid er kernen i NSIS

Udsteder af identifikationsmidlet og 
tjenesten der anvender id-midlet skal 

kunne stole på hinanden

Vi vil ikke have uvedkommende ind i vores 
systemer

Og vi vil gerne vide, hvor godt vi kender 
de personer/identiteter vi lukker ind

Tilliden skabes gennem krav i NSIS 
rammeværket og en uafhængig revisors 

erklæring

Ligesom det er praksis for tillidsskabelse
til regnskaber

Vi kender det også lige nu fra
databehandlererklæringer (GDPR)



02-12-2020

Revisionserklæringen

• Revisionserklæringen skal indsendes sammen med 
anmeldelsen som Lokal IdP (niveau Betydelig og Høj)

• Årlig revisionserklæring

• Revisionsvejledning (fra Digitaliseringsstyrelsen)

– Angiver meget tydeligt hvilke kontroller som virksomheden 
skal have på plads

– Anmelders beskrivelse af opfyldelse

– Anmelders beskrivelse af kontrolmål

• Lav - Betydelig - Høj



02-12-2020

Revisionserklæringen

• Revisionsstandarden er en ISAE 3000 med høj grad af sikkerhed

– Ensartet form som alle erklæringer udarbejdes efter 
(Systembeskrivelse, risikovurdering, kontrolrammerne)

– Digitaliseringsstyrelsens udgangspunkt for godkendelse

• Type 1 - Første gang erklæringen afgives, vil det være en såkaldt type 1 
erklæring

– Kræver at det tekniske og de underliggende procedurer er 
implementeret og der testes efter om designet er på plads

• Type 2 - De efterfølgende erklæringer afgives som type 2 erklæring

– Der erklæres herunder om hvorvidt teknikken og procedurerne er 
implementeret og designet hensigtsmæssigt, og der testes her 
også om det har fungeret effektivt i perioden (12 måneders 
periode)



02-12-2020

Revisionserklæringen

• Kravene der revideres efter, er tilpasset det sikringsniveau der 
er målet (Betydelig - Høj)

• Sikringsniveau Høj har flere kontroller end sikringsniveau 
Betydelig

• Ingen plads til justeringer

• Kontrollerne er bygget op om den lokale IdP

• Flere lokale IdP’er, flere erklæringer.



02-12-2020

• Ansøgning
• Verifikation af Identitet (fysiske personer)

• Verifikation af Identitet (juridiske 
personer

Registrering

• Styrke af Elektronisk 
Identifikationsmiddel

• Levering og aktivering
• Suspendering, spærring og genaktivering

• Fornyelse og erstatning

Udstedelse og 
håndtering af 
elektroniske 

identitetsmidler

• Autentifikationsmekanismer Anvendelse

• Generelle krav
• Oplysningspligt

• Informationssikkerhedsledelse
• Dokumentation og registerføring

• Faciliteter og personale

• Tekniske kontroller
• Anmeldelse og revision

Organisa-
toriske- og 

tværgående 
krav

• Binding (associering) mellem 
Elektroniske Identifikationsmidler for 
fysiske personer og juridiske enheder

Elektroniske 
identifikations

midler 
associeret til 

juridiske 
enheder

• Krav til identitetsbrokere
Krav til 

identitets-
brokere

Revisionserklæringen dækker NSIS områderne



02-12-2020

Revisionsopgaven – før, under og efter

• Giv It revisor mulighed for at være godt klædt på til at forstå 
virksomhedens kontroller og procedurer

• Inviter rådgiver med som sparringspartner når kontroller og 
procedurer skal designes, men husk det er ”dine” kontroller og 
procedurer

• Vær i stand til at kommunikere kontroller og procedurer på 
skrift og digitalt.

• Gør det nemt at følge op og udføre kontroller og procedurer og 
ikke mindst at huske dem

• Forstå at der er behov for mere dokumentation end tidligere

Under

Efter

Før



02-12-2020

Revisionsopgaven – før, under og efter

• Revisor vurderer designet og effektiviteten af kontrollerne

• Gennemgang af dokumentation som sammenholdes med 
revisionsvejledningens anvisninger

• Interview af relevante medarbejdere, der er involveret i 
processerne – kendskab

• Stikprøver og tekniske udtræk/påsyn af systemkonfigurationer 
m.v.

• F.eks. kontrol af konkrete identiteter som er godkendt i 
perioden

• Indsamling af revisionsbeviser

Under

Efter

Før



02-12-2020

Revisionsopgaven – før, under og efter

• Observationer afklares og kommunikeres

• Misforståelser afklares og anbefalinger drøftes

• Erklæring afgives

• Indeholder en beskrivelse af kontrollerne

• Indeholder en beskrivelse af revisors test og observationer

• Beskrivelse af evt. kommentarer og evt. planlagte actions

Under

Efter

Før



02-12-2020

Revisionsopgaven – før, under og efter

• En revisionserklæring med forbehold kan betyde at 
Digitaliseringsstyrelsen fratager virksomheden godkendelsen

• En revisionserklæring med kommentarer (typisk af mindre 
væsentlig karakter) kan kræve en efterfølgende udbedringsplan 
som supplement til erklæringen



Inforevision
Buddingevej 312 
2860 Søborg

Tlf. 39 53 50 00 
CVR. 19 26 30 96

Golden nuggets

• Hvor står i? Gap/Fit

• Dokumentér kontroller og procedurer (læs vejledningerne fra digitaliseringsstyrelsen)

• Indarbejd revisionserklæringsarbejdet som en del af jeres compliance

• Afsæt tid og relevante ressourcer løbende



Automatisering - til at 
etablere nye automatiske 
processer

Sikkerhed skal med i 
projektet og kom på forkant 
af trussel

Fokus på brugerne - Anvend 
passwordfri metoder som gør 
hverdagen lettere

Tænk multidimensionel
compliance

Få beskrevet og 
systematiseret

Sørg for, at revisionen 
”passer ind”

Hvor står i dag? Gap/Fit

Indarbejd 
revisionserklæringsarbejd
et som en del af jeres 
compliance

Afsæt tid og relevante 
ressourcer løbende

Golden nuggets – ”Go home and do”

Teknik Proces Revision
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