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ZignSec signerar avtal och blir godkänd som en
av fem certifierade mäklare för MitID.
MitID är det nya elektroniska ID-systemet i Danmark som kommer att ersätta den nuvarande
lösningen, NemID från och med sommaren 2021. ZignSec har nu blivit godkända som en av de i
dagsläget fem certifierade mäklare som ska marknadsföra och sälja deras tjänster.
NemID är den nationella eID standarden som används av över 85% av den vuxna befolkningen i
Danmark. För närvarande utförs 55 miljoner autentiseringar varje månad, vilket förväntas öka
ytterligare när MitID’s tjänster introduceras då flera nya användningsområden adderas över hela
landet.
Den största kommersiella skillnaden är att en mäklarmodell kommer att implementeras, vilket
betyder att företag i såväl den privata som den offentliga sektorn måste teckna ett kommersiellt
avtal med en av de certifierade mäklarna för att kunna ansluta till tjänsten. Till och med februari
2021 har fem mäklare certifierats, varav ZignSec är en. Certifieringen följer ISO27001, som är en
hög standard för överensstämmelse med informationssäkerhet, och att bli godkänd som en
certifierad MitID-mäklare visar att mäklaren kan upprätthålla den säkerhetsnivån.
Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
"Det är en del av ZignSecs affärsmodell att alltid tillhandahålla de mest moderna, säkra och
erkända eID-lösningar som finns tillgängliga på den globala marknaden. Det är något våra kunder
förväntar sig av oss. Att bli certifierad som mäklare för MitID gör att vi helt friktionsfritt kan koppla
över befintliga kunder till den nya tjänsten, samt att nya kunder kommer kunna kontrakteras då det
endast finns ett begränsat antal leverantörer för kunder att vända sig till”.
För mer information, vänligen kontakta:
Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39
timm.schneider@zignsec.com
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75
alexander.albedj@zignsec.com
Om ZignSec
ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett
säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.
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