Pressmeddelande, 18 juni 2018

Verisec välkomnar Boplats Sveriges användare till
Freja eID
IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Boplats Sverige har öppnat möjligheten för sina
användare att logga in till www.boplatssverige.se med hjälp av Freja eID. Detta gör att användarna
får ett alternativ till BankID och ännu en möjlighet att slippa krångliga och osäkra lösenord.
Boplats Sverige är en tjänst från Vitec, ett företag som utvecklar standardiserade programvaror för
specifika branschers unika behov. I takt med att allt fler av de produkter man utvecklar kräver att
användarna kan identifiera sig digitalt på ett säkert sätt har behovet av en e-legitimation vuxit fram. I
den helhetslösning som Verisec levererar till Vitec ingår Freja eID för inloggning till Boplats Sverige.
Det är en rikstäckande marknadsplats där för närvarande drygt 20% av Sveriges hyresrätter är
anslutna och där man nu som bostadssökande kan skapa sin egen bostadsprofil.
Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Vi har nu tagit ytterligare ett litet steg mot vår vision om en lösenordsfri värld där användarna har
kontroll över sin egen identitet. Ju fler relevanta tjänster som kommer med i Freja eID-familjen desto
fler användare kan vi attrahera. Och då är det speciellt glädjande att så här tidigt öppna upp för en
tjänst med så stor räckvidd som Boplats Sverige. Vi är också glada att kunna göra livet lite enklare för
alla de människor i Sverige som söker en ny bostad.”
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com
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