
WHERE ARE YOU FROM
ER DANMARKS 
IDENTITETSFØDERATION 
FOR FORSKNING OG 
UDDANNELSE.

BRUGERNE PÅ DE DANSKE 
UDDANNELSESINSTITUTIONER 
KAN, VIA WAYF, BENYTTE 
OMKRING 275 DANSKE 
TJENESTER OG YDERLIGERE 
3.500 GLOBALE TJENESTER.

HVIS DU HAR FÅET TILDELT 
ADGANG TIL TJENESTERNE AF 
DIT STUDIESTED ELLER DIN 
ARBEJDSPLADS, KAN DE ALLE 
TILGÅS MED ÉT ENKELT LOGIN.



HVORFOR WAYF?
Det skal være nemt. Nemt at logge på 
tjenester — og nemt at gøre dét nemt. Spare 
resurser i udvikling og drift. Det er derfor 
WAYF er her. Det er derfor nogen har lavet 
WAYF: loginfællesskabet for forskning og 
uddannelse i Danmark.

Undgå ekstraarbejde, ekstraudgifter og 
ekstra løbende vedligehold inden for single 
sign-on og fødereret brugerstyring. Brug 
WAYF. Få smæk for skillingen hvis din 
institution allerede er tilsluttet, og undgå at 
opbygge parallelle føderationsstrukturer. Læs 
kort på det næste par sider hvad WAYF kan 
gøre for din institution eller for din tjeneste.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, efter 
at have læst flyer’en her? Så tag fat i os i 
WAYF-sekretariatet.

DET KAN WAYF
Få NemLog-in - nemt

En integration med WAYF er samtidig 
en integration til NemLog-in. Undgå 
Digitaliseringsstyrelsens omstændelige 
onboarding-flow hvis I står og skal bruge 
NemLog-in til en tjeneste I driver. Forbind 
i stedet tjenesten med WAYF — så følger 
NemLog-in med.

Få logins fra udlandet og log
på udenlandske tjenester - nemt

Hvis I har integreret en tjeneste med WAYF, 
så kan den nemt få logins fra udenlandske 
institutioner som deltager i eduGAIN. 
Og omvendt: Din institution kan via sin 
eksisterende WAYF-integration nemt tilgå de 
udenlandske tjenester i eduGAIN I ønsker (fx 
MATLAB i USA). Måske er en tjeneste I har kig 
på, allerede integreret med WAYF via eduGAIN.

Integrér din tjeneste
med WAYF - nemt

WAYF understøtter stadig flere loginprotokoller 
og tilslutter p.t. webtjenester gennem SAML2 
og WSFederation. Hvis man er til JWT-baserede 
protokoller som OAuth og OIDC, understøtter 
vi allerede nu at man kan bruge JWT op imod 
WAYF i sin applikationskode. Så lidt som 25 
linjer ekstra i din kode — så er tjenesten på.

DET KAN WAYF
Log jeres brugere
på cloudtjenester - nemt

Har du købt eller vil du købe en cloudtjeneste 
til din institution? Så henvis leverandøren til 
WAYF — så slipper I for integrationsarbejdet. 
Når tjenesten kommer på WAYF, kan I tilgå 
den via jeres eksisterende WAYF-integration. 
Selv hvis leverandøren insisterer på en direkte 
forbindelse til jeres loginserver (fx en ADFS), 
kan leverandøren i stedet forbinde til WAYF 
(fx Graduateland). Hermed undgår I særskilte 
forbindelser til hver tjeneste I skal bruge — og 
det tilsvarende vedligehold.

Log alle slags brugere
ind på din tjeneste - nemt

Har I lavet eller skal I lave en tjeneste som 
skal kunne tilgås af brugere fra andre 
organisationer end jeres egen? Så sæt den 
på WAYF — så vil alle andre kunne logge ind 
på den: brugere fra jeres egen institution, 
fra andre institutioner OG brugere uden 
institutionsbrugerkonto (gæster). Så behøver 
du heller ikke udvikle brugerautentifikation 
lokalt på tjenesten — alle slags brugere logger 
på din tjeneste via WAYF.

Det skal også
være SIKKERT

Derfor signerer vi logintrafikken med 
privatnøgler i hardware. Og har udviklet 
vores egen loginsoftware og fået den 
sikkerhedsgodkendt af verdensledende 
Hackmanit GmbH. Vores oppetid og 
persondatabehandling er også solide og 
beskyttes af faste procedurer.

www.deic.dkWAYF – en tjeneste fra DeiC


