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Introduktion til Visma Connect

Data er nutidens mest værdifulde ressource. Med digitaliseringen stigende rundt om
i verden bliver det mere og mere nødvendigt for samfundet at have sikre, hurtige og
verificerbare midler til at dele data til forskellige formål. Visma Connect er kernen i
denne transformation. Ligesom energivirksomheder leverede infrastrukturen til at
drive den industrielle revolution, er Visma Connect det digitale samfunds
forsyningsselskab.

Vi introducerer Visma Connect som det
nye 2 trins godkendelsesværktøj
(2FA) til at logge ind på Visma EasyCruit
(EasyCruit).

Du kan læse mere om Visma Connect's
certificeringer ved at besøge

Visma Trust Centre LINK

I dette dokument finder du information til de ændringer, vi foretager, samt en trinvis
vejledning til, hvordan brugere kan aktivere deres 2FA med Visma Connect.

Der er ingen omkostninger forbundet med at bruge Visma Connect.

Hvornår implementeres ændringerne?

Der vil løbende komme flere ændringer, som vil blive implementeret inden for de
næste måneder. Nedenfor kan du finde en oversigt over ændringerne og de datoer,
de vil blive implementeret. I de næste kapitler kan du læse flere detaljer.

Dato Ændringer implementeret

6. Juli 2021 Justeret loginside

Start august Visma Connect kan aktiveres

På anmodning Aktivering af Visma Connect for Kunders konti
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Skal Vi bruge Visma Connect?

Som kunde har i et valg! Vi finder det vigtigt at tilbyde alle et valg, så i har mulighed
for ikke at bruge Visma Connect og fortsætte med at bruge din eksisterende
login-metode. Hvis såfremt i vælger ikke at anvende Visma Connect, vil der kun være
være små ændringer synlige på login siden.

Vi anbefaler dog stærkt at skifte til login med Visma Connect, da dette er en mere
sikker login-metode, der gør dig mindre sårbar over for sikkerhedsbrud- og trusler.

Justeringerne til login siden

Som en del af implementeringen af   Visma Connect opdaterer vi loginsiden. Vi gør
dette for at sikre, at I bliver guidet til Jeres foretrukne login-metode.
Der vil kun være tale om mindre ændringer, men vi vil alligevel informere dig.

I stedet for at have alle de krævede felter på den første side, bliver du nu bedt om at
indtaste dit firmanavn først, klik på “Fortsæt” og derefter sendes du videre til den
login-metode, du vælger.

Eksempel på opdateret login-side:

Standard EasyCruit login-metoden vil være bekendt for alle, når virksomheden bliver
husket fra det forrige trin, og brugeren logger ind som normalt med deres
brugernavn og adgangskode.
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Eksempel på login-side uden Visma Connect aktiveret:

Hvis din virksomhed har valgt at aktivere Visma Connect-login med 2 trins
godkendelse, vises Visma Connect-loginvinduet for brugeren. Her skal brugeren
logge ind med deres Visma Connect-legitimationsoplysninger og enten
Authenticator-appen eller en kode sendt via SMS for at give den anden
godkendelsesfaktor.

Eksempel på login-side med Visma Connect aktiveret:
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Hvad skal du gøre for at forberede dig?

For at jeres virksomhed skal kunne bruge Visma Connect og 2FA, er der tre ting, du
skal adressere for at være forberedt. Da Visma Connect er en personlig
loginfunktionalitet, er det vigtigt, at alle brugere i EasyCruit har en unik e-mailadresse
tilknyttet deres brugerkonto. Inden Visma Connect kan aktiveres for din klientkonto,
skal du sikre dig, at:

1. Tilføj e-mailadresse til brugere, der endnu ikke har en på deres profil
2. Fjern e-maildubletter (e-mails skal være personlige, hvilket betyder ingen

rekruttering@kunder.com, hr@kunder.com eller lignende adresser)
3. Alle brugere skal have land udfyldt på deres profil

4. Slet gamle og ikke aktive brugerkonti

For at gå igennem din brugerliste skal du gå til "Indstillinger"> "Brugere" i EasyCruit
og opdatere, hvor det er nødvendigt. En nem måde at identificere brugere uden en
e-mailadresse på er ved at sortere listen over brugere efter e-mail-adresse, hvilket
sætter brugere uden e-mailadresse øverst.

Vi håber, at I vil sætte pris på de ændringer, vi har foretaget, da de er designet til at
tilbyde alle vores kunder den mest sikre måde at logge ind på Visma EasyCruit og
holde data sikre og beskyttede.

Hvor skal jeg anmode om Visma Connect-aktivering?

For at anmode om aktivering af Visma Connect 2FA login-metoden, bedes du
kontakte din EasyCruit Customer Success Manager, de vil hjælpe dig gennem
aktiveringsprocessen.
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