Hét inlogmiddel voor ondernemers
Alle organisaties die investeren in digitale dienstverlening krijgen met de volgende vraag te maken: hoe weet je of iemand
écht is wie hij online zegt te zijn? Hoe privacygevoeliger de informatie, hoe meer zekerheid nodig is over iemands identiteit.
Met eHerkenning krijgt een organisatie die zekerheid. Medewerkers van bedrijven en organisaties kunnen zich met eHerkennig betrouwbaar online identificeren. Het grote voordeel is
dat zij met één eHerkenning inlogmiddel bij meerdere organisaties kunnen inloggen. Zij hoeven dus minder wachtwoorden
te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Voordelen van eHerkenning
Zekerheid over online identiteit
U krijgt meer zekerheid over de online identiteit van uw klant. U bent er
dan altijd zeker van dat u met de
juiste personen zakendoet.

eIDAS

Standaardisatie: minder kosten

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf 29 september
2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met door Europa erkende inlogmiddelen. Dat
hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te
regelen. Met een aansluiting op een eHerkenning | Idensys makelaar kan uw organisatie tijdig voldoen.

Het is niet meer nodig om een eigen
inlogvoorziening in stand houden.
Denk aan het ontwikkelen en beheren van applicaties en het uitgeven
van eigen inlogmiddelen.

De online handreiking eIDAS voor dienstverleners is beschikbaar op magazines.logius.nl.

Met hetzelfde koppelvlak als eHerkenning kunt u ook de identiteit van
Europese burgers en bedrijven
checken.

Klaar voor Europees gebruik

Grote overheidsorganisaties stappen over in 2018
Met eHerkenning kunnen ondernemers zich nu al online identificeren bij meer dan 300 overheidsorganisaties. Ook hebben
meerdere grote instanties zoals UWV, Belastingdienst, Kamer
van Koophandel en RDW afspraken gemaakt om gezamenlijk
over te stappen in 2018. Daarnaast krijgt eHerkenning een verankering in de wet Digitale Overheid, welke een verplichting
met zich mee brengt voor overheidsorganisaties. Hiermee
groeit eHerkenning uit tot hét inlogmiddel voor ondernemers.

Sluit aan op een eHerkenning-makelaar en zorg dat ondernemers ook bij uw
organisatie veilig kunnen inloggen en dat u op tijd voldoet aan de eIDASverordening. Ga naar www.eherkenning.nl.

