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Verisec välkomnar elever, lärare och föräldrar att använda Freja eID för
inloggning till lärplattformen Vklass
IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom den mobila e-legitimationstjänsten Freja eID,
sluter avtal med Vklass – Sveriges mest använda lärplattform. Vklass vill erbjuda sina användare
en snabb och säker väg in i tjänsten via e-legitimation. Istället för att behöva ta omvägen via olika
kommuners inloggningstjänster som adderar många frustrerande klick för användaren.
Vklass är en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning. Tjänsten ger eleverna tillgång
till kommunikation med sina lärare och skolkompisar på nätet och skolan kan sköta de administrativa
processer som skolan gör. Med 4 miljoner inloggningar i månaden är Vklass en av de mest besökta
webbplatserna i Sverige med sina 80 miljoner sidvisningar per månad. Freja eID består av en mobilapp som används för inloggning och signering till alla de tjänster som är kopplade till användarens elegitimation. Med Freja eID kan användaren styra över hur e-legitimationen ska kunna användas
genom webbportalen Mina Sidor, här har användaren även tillgång till sin egen användarhistorik.
Freja eID är helt gratis för användaren.
I och med att Vklass öppnar upp för inloggning med Freja eID kan användare av Vklass äntligen
glömma lösenordet och istället ange fingeravtryck eller PIN-kod för att logga in med en säker och
lättanvänd mobil-app. Lösenordsinloggning skapades i en tid då internet inte fanns och med dagens
teknik är detta den största svagheten för att olovligen komma in i ett system. Freja eID ger
tvåfaktorsautentisering som eliminerar riskerna med lösenord. Genom att erbjuda Freja eID till sina
cirka 700 000 användare har Vklass i sin tur möjligheten att eliminera problemet med glömda
lösenord och den administrativa kostnaden för lösenordsåterställning.
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Att Sveriges mest använda lärplattform erbjuder sina användare att logga in med Freja eID är ett
kvitto på att samhällets digitala transformation sker på alla plan. Vklass har i och med detta tagit ett
avgörande första steg mot att ersätta den omständliga, osäkra och oekonomiska
lösenordsinloggningen med en lättanvänd, säker och kostnadseffektiv e-legitimation med fokus på
alla aspekter av användarupplevelsen.”
Andreas Selling, VD Vklass kommenterar:
”En av de vanligaste återkopplingar vi får från vårdnadshavare är att det tar för lång tid att logga in
när de måste gå genom kommunens inloggningstjänst. Vi vill därför göra det enklare för våra
användare att direkt på Vklass kunna logga in med Freja eID och minimera antalet klick. Efter att ha
testat hur smidig Freja eID är så var valet självklart att erbjuda det direkt i Vklass. Freja eID har heller
ingen åldersgräns vilket gör att vi även kan erbjuda kommuner att använda det för elever.”
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Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och
lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och
Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City,
Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs
Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com
Om Vklass
Vklass är en social lärplattform för kommunikation och delning av material mellan skolans elever, lärare, föräldrar och
administrativ personal. Över 2000 skolor i Sverige och Norge använder Vklass med cirka 700 000 aktiva användare.
Drivkraften för oss på Vklass har alltid varit att genom digitala verktyg underlätta för skolor och lärare för att ge mer tid till
lärande i skolan. Vklass stödjer viktiga skolprocesser såsom särskilt stöd, frånvarohantering, kunskapsutvärdering och
planering. Däremellan hittas integrationer till G Suite, Office 365 och mängder av moderna webbtjänster för skolor smidigt
integrerade i tjänsten.
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