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Ny SSO-knap i IndFak og RejsUd 
 
Indledning 
Single sign-on til statens systemer (MODST SSO) betyder, at brugeren ikke længe- 
re skal logge ind i IndFak og RejsUd med brugernavn og password. Ligesom i  dag, 
når brugeren får tilsendt en adviseringsmail med et link til et dokument i sy- stemet, 
vil brugeren blive ledt hen til forsiden/login-billedet i IndFak og RejsUd. Brugere 
på MODST SSO behøver ikke at logge ind med brugernavn og password, men skal 
blot klikke på "Single Sign On", se nedenstående billede. 
 
Links i e-mails og MODST SSO 
Når en bruger på MODST SSO klikker på linket i adviseringsmailen bliver bruge- 
ren præsenteret for login-billedet i IndFak og RejsUd. Brugeren skal blot klikke på 
en særlig knap ”Single Sign On” for at komme videre ind i IndFak og RejsUd – 
stadig uden at skulle angive brugernavn og password. Se skærmbilledet nedenfor. 
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Hvis brugeren ikke er på MODST SSO 
Knappen ”Single Sign On” vil være synlig på login-skærmbilledet til IndFak og 
RejsUd for alle brugere – også dem, der ikke er på MODST SSO. 
 
Hvis brugeren ikke er på MODST SSO, men alligevel klikker på knappen ”Single 
Sign On” bliver brugeren bedt om at logge sig på sit domæne (i Active Directo- 
ry/AD’et) med sit brugernavn og sit password til domænet (se skærmbilledet ne- 
denfor). Da brugeren ikke er på MODST SSO, vil brugeren ikke kunne logge ind, 
selvom brugernavn og password angives korrekt. 
 
Brugeren skal i så fald blot gå tilbage til IndFak og RejsUd login-billedet og logge 
på med sit brugernavn og password til IndFak og RejsUd. 
 
 
 
 

 
 
 
Hvis du vil vide mere 
 

Klik på nedenstående link for at læse mere om Single on til statens systemer: 
https://modst.dk/systemer/systemstandarder/single- sign-on/ 
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