Idfyed gör det enkelt och säkert att identifiera människor i både digitala och fysiska miljöer.
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Idfyed utmanar id-marknaden med ett
helt nytt sätt att se på identitet och
identifiering
Nu blir det enkelt och säkert att identifiera människor och samtidigt skydda
deras integritet. Idfyed är en identitetstjänst som fungerar överallt, både i
den digitala och fysiska världen. Id:t kan innehålla allt som gör en person
unik, vilket öppnar upp för helt nya sätt att identifiera människor efter
situationens relevans.
Idfyeds identitetstjänst består av ett digitalt id och en

autentiseringsplattform som fungerar både i den digitala och fysiska världen.
Redan idag har Idfyed omkring 85 000 användare och ett flertal anslutna
företag.
Magnus Hoflin är CTO på Idfyed och också en av grundarna. Han menar att
den stora skillnaden mellan Idfyed och etablerade e-legitimationer är sättet
att se på identitet och identifiering:
– Tekniken bakom vårt id är inte unik, utan vi använder samma beprövade
teknik som exempelvis BankID bygger på. Den stora skillnaden är att vårt id
är tomt när det skapas, förklarar Magnus Hoflin. Id:t fylls löpande med både
verifierad och icke-verifierad information, så kallade attribut, vilket gör det
dynamiskt, fortsätter han.
Alla med en smartphone kan ladda ner Idfyeds app och därmed skapa ett id.
Beroende på situation delar användaren relevanta uppgifter från id:t för att
identifiera sig, alltid med full transparens och aktivt samtycke. Sättet Idfyed
hanterar den personliga integriteten gör det lättare för Idfyeds kunder att
förhålla sig till GDPR och andra riktlinjer som reglerar hantering av
personuppgifter. Id:t är dessutom enkelt och säkert att använda, både i
digitala och fysiska miljöer.
– Det ska vara enkelt och säkert att identifiera sig överallt, säger Dennis
Sjöblom, CEO på Idfyed. Vår plattform gör det möjligt. I dagens globaliserade
och digitaliserade värld är det inte längre relevant att alltid använda låsta
attribut såsom personnummer för identifiering. Med Idfyed är det istället
situationen som styr vilka attribut som är som relevanta att använda.
Idag använder flera av Idfyeds kunder Idfyed som inloggningsmetod till Mina
sidor på webbplatserna. Tack vare att besökarna identifierar sig med Idfyed
behövs varken lösenord eller användarnamn. Andra använder Idfyed för att
enkelt och säkert identifiera människor i fysiska miljöer, till exempel vid
produktregistrering, event och kampanjer.

Idfyed är en identitetstjänst som gör det enkelt och säkert att identifiera
människor och samtidigt skydda deras integritet. Vårt id funkar överallt och när
som helst, både i den digitala och fysiska världen. På så sätt förenar vi den fysiska
och digitala världen. www.idfyed.com
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