
Samarbetet mellan Helsingborgs Hamn och AceIQ utvecklas 
med ännu en effektiv lösning på plats. Helsingborgs Hamn 
hade önskemålet att förenkla sitt inloggningsförfarande 
vilket AceIQ nu löst med hjälp av komponenter från 
säkerhetsföretaget Imprivata. 

BEHOV
Helsingborgs Hamn behövde förenkla inloggningen för sina 
användare som ofta behövde göra flera inloggningar till systemen. 
Samt att göra detta på ett säkert sätt.
Helsingborgs Hamn är en hamn som ligger i framkant när det 
kommer till att sätta sina användare i första hand och effektivisera 
deras arbete på plats. De var i behov av en smidig lösning för att 
möta den efterfrågan som verksamheten önskade. Att slippa flera 
olika inloggningar har blivit ett krav från användarna. 
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Med fokus på våra kunders verksamhet, behov samt utmaningar, skapar vi 

lösningar som sätter användaren i centrum. I över 19 år har vi tillsammans verkat 

i branschen för Citrix relaterade produkter. 

Smidig inloggning 
hos Helsingborgs 

Hamn med Imprivata
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http://www.aceiq.com
http://www.crossnet.se


Baserat på behovet, presenterade AceIQ en 
lösning för Helsingborgs Hamn med produkten 
OneSign från Imprivata, som innebär att användarna 
kan logga in med med befintlig tag som används 
inom hamnen till bland annat inpassering. Denna 
produkt har fokus på säkerhet och förenkling, där 
kan de med sin tag logga in smidigt och direkt per 
automatik starta sin Citrix-miljö. Med ett första steg 
att truckförarna startat truckapplikationen på detta 
sätt.

En del av denna lösning är ”Single Sign On”, vilket 
innebär att flera applikationers inloggningar knyts 
till användaren genom dennes behörighet i AD, 
både interna och externa program. För att ytterligare 
förenkla för användaren finns också möjlighet att 
själv återställa sitt lösenord. 

Det blev ett enkelt beslut för Helsingborgs Hamn att 
nappa på detta förslag. Sedan satte AceIQ´s 
experter igång med arbetet att bygga lösningen 
på plats hos Helsingborgs Hamn tillsammans med 
Imprivata. Till att börja med önskade Helsingborgs 
Hamn säker inloggning med tag för 100 användare i 
hamnen. 

Efter att avslutat första delen av arbetet har 
nu HHAB fått en bra start på denna säkra 
inloggningslösning som interagerar smidigt med 
deras Citrix-miljö. Imprivatalösningen ger även 
möjlighet för vidareutveckling till resterande del av 
verksamheten. 

- Inloggningslösningen förenklar verkligen 

för användarna och även för IT när det gäller 

administrationen av systemen. säger Jan Fenning, 

Helsingborgs Hamn
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