
Nexus ID06

Välkommen till webbinar!



Agenda

• Nyheter, var hittar du den senaste informationen

• Support, flera sätt att få hjälp!

• Olika sätt att beställa - vilka alternativ finns?

• Nya smarta funktioner i orderportalen

• Mobilt visuellt ID – vad är det?

• Frågor och sammanfattning



Nexus ID06 ny hemsida där du hittar de 
senaste nyheterna!

https://nexusid06.se/

https://nexusid06.se/en/

Film – effektiv korthantering

Nyhetsbrev

Nya produkter

Nya regler och krav

Snabba nyhetsuppdatering 
(systemet stängs för underhåll etc)

https://nexusid06.se/
https://nexusid06.se/en/








Kontakta oss för bästa support!

https://nexusid06.se/support/



Olika sätt att beställa. Du 
väljer!

• Beställ i orderportalen 

https://orderportal.nexusid06.se

• Beställ via API

https://orderportal.nexusid06.se/


Beställ via – API*

Beställ via ett definierat API

• Med Nexus kortbeställnings API, kan du bygga in 

enbeställningsfunktion i det egna systemet.

• API dokumentation finns tillgängligt på Nexus Docs:

https://doc.nexusgroup.com/display/PUB/Card+ordering+API+-+examples

Nexus GO Cards

HR System IDM System Web

* Application Programming Interface

ServiceNow 

https://doc.nexusgroup.com/display/PUB/Card+ordering+API+-+examples


Låt oss ta ett välkänt exempel!

Tänk dig att du sitter vid ett bord på en restaurang med en meny

med val att beställa från.

Köket är den del av ”systemet” som förbereder din beställning. 

Vad som saknas är den kritiska länken för att kommunicera din beställning till köket 

och leverera din mat tillbaka till ditt bord. Det är där servitören eller API: et kommer in. 

Servitören är budbäraren - eller API - som tar din begäran eller beställning

och berättar för köket - systemet - vad man ska göra. 

Sedan levererar servitören svaret tillbaka till dig, i det här fallet är det maten!

Gästen (kunden)
Köket 

(systemet)
Servitören 

(API:et)



Nyhet! Mobilt visuellt ID

• Identifiera användaren visuellt

• Namn, foto, företagsnamn

• Visa behörigheter, utbildningar, certifieringar

• Att användaren är behörig att utföra vissa jobb

• Visa QR-kod



Behörighetslegitimationer och ID06-kort

• BKR har valt Nexus, medlemmar kan 

välja;

• Behörighetslegitimationer och/eller 

ID06-kort

• Som ett fysiskt kort och i mobilen

• Visuellt ID

• Behörighet att utföra vissa jobb

• BKR godkänner användare i 

portalen – ett kort (fysiskt och 

mobilt) tas fram.



Här finns mer info!

Mobilt visuellt ID på Nexus ID06

Kundreferens, BKR

Orderportalen

Nexus dokumentation

Nexus ID06

Nyheter

Film – viktiga funktioner i orderportalen

Kundreferens, BKR

Orderportalen

Till Nexus supportportal

Här finns mer info!

Maria Karabulut 

maria.karabulut@nexusgroup.com

https://nexusid06.se/mobilt-visuellt-id
https://www.nexusgroup.com/sv/bkr-valjer-nexus-for-foretagsid-och-id06-kort-medlemmar-far-bade-ett-mobilt-id-och-ett-fysiskt-id-kort/
https://orderportal.nexusid06.se/
https://doc.nexusgroup.com/display/ID06/ID06+Svenska
https://nexusid06.se/
https://nexusid06.se/nyheter/
https://youtu.be/uDAm0D2vgnk
https://www.nexusgroup.com/sv/bkr-valjer-nexus-for-foretagsid-och-id06-kort-medlemmar-far-bade-ett-mobilt-id-och-ett-fysiskt-id-kort/
https://orderportal.nexusid06.se/
https://jira.nexusgroup.com/servicedesk/customer/portal/9/user/login?destination=portal%2F9



