Pressmeddelande, 20 augusti 2019

Freja eID är nu aktiv i Norge
IT-säkerhetsföretaget Verisec har genom nordiska integrationspartners flyttat fram positionerna
för sin internationellt skalbara e-legitimation Freja eID i Norden. Resurs Bank är först ut på den
norska marknaden med att ansluta sig till e-legitimationstjänsten Freja eID.
I slutet av maj i år lät Verisec meddela att man etablerar Freja eID på den norska marknaden. Nu,
mindre än tre månader sedan starten i Norge, är e-legitimationstjänsten aktiv med sin första
anslutna kund Resurs Bank. Freja eID är en svensk e-legitimation där lösningen inte är byggd kring
svenska personnummer, vilket gör den internationellt skalbar. Med integrationspartners verksamma
i Norge skapar detta förutsättningar för nordiska Resurs Bank, som redan är integrerade med Freja
eID i Sverige, att ha en och samma lösning för e-legitimering i bägge länderna. Inledningsvis kommer
Freja eID kunna användas för att logga in på www.resursbank.no, i ett senare skede kommer
bankens kunder även kunna göra elektroniska underskrifter med Freja eID för att exempelvis
godkänna betalningstransaktioner och avtal.
Freja eID uppfyller European Commission’s Regulatory Technichal Standards (RTS) för stark
kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA) och deras kriterier för
tvåfaktorsautentisering (2FA).
Joakim Wallin, Head of Cards Nordic, Resurs Bank kommenterar:
”Vi vill vara där kunderna är och med Freja eID kan vi erbjuda våra kunder ytterligare ett alternativ
på e-legitimeringstjänst. Förutom att vi får en standardiserad legitimeringstjänst bidrar det till en
positiv köpupplevelse där kunderna kan handla tryggt, snabbt och enkelt både online och i butik.”
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Med Freja eID kan vi erbjuda en homogen identitetslösning för internationella företag och vi är
oerhört glada att Resurs Bank, med cirka 6 miljoner privatkunder i Norden, har anammat vår
internationellt skalbara e-legitimation. Vi ser även att detta, i kombination med möjligheten till
bättre kund- och användarupplevelse, ökad säkerhet, regelefterlevnad och sänkta kostnader, kan bli
ett incitament för fler norska och nordiska aktörer att överväga Freja eID som identitetslösning.”
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Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper
företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och
tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och
det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 6 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.
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. För ytterligare information:
www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring
08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se

VERISEC AB (publ)
Vasagatan 40, 111 20 Stockholm. Tel: +46 8-723 09 00
www.verisec.com. info@verisec.com

