
SIDA 1 LADDA NER

Kom igång  
med Securifid.

Privat
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Förberedelser
1. Ladda ner appen
2. Registrera mobilnummer

All identifikation sker  
under pågående samtal
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1. Ladda ner appen
Ladda ner appen i App Store eller Google Play beroende  
på om du har en Apple eller en Android telefon.
Och det är helt kostnadsfritt.

https://apps.apple.com/se/app/securifid-företag/id1541000158
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.identifieradig.org.idd
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2. Registrera ditt mobilnummer

Starta appen och tillåt 
den att skicka notiser 
till dig.

Ange ditt mobilnummer 
och klicka på Nästa.

Skriv in den engångskod 
som du får på SMS.

Klart! Nu är du registrerad i 
Securifid-appen och kan ta 
emot identifieringar i  
din telefon.

Innan du börjar använda tjänsten behöver du ansluta ditt  
mobilnummer. Detta gör du bara en gång! 
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Använda appen
1.  Ta emot identifiering
2.  Identifiera dig tillbaka
3.  Se din historik
4. Om du inte har appen

All identifikation sker  
under pågående samtal
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1. Ta emot identifiering via notis (i appen)

Securifid-appen skickar en 
notis till dig. Någon vill  
identifiera sig för dig. 

Öppna notisen.

Appen visar nu vem som  
identifierar sig för dig, samt  
vilket företag eller myndighet 
hen ringer från.

Det är enkelt att ta emot en identifiering.  
Två enkla steg och sedan är det klart.

All identifikation sker  
under pågående samtal
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Den som ringer ger dig 
en kod. Koden är unik 
för ert samtal. 

Fyll i koden i appen.

Starta appen och klicka 
på Securifidkod.

Appen visar nu vem som  
identifierar sig för dig,  
samt vilket företag eller  
myndighet hen ringer från.

Klart! 

1. Ta emot identifiering via kod (i appen)
Om du inte vill ge ut ditt mobilnummer  
(eller om organisationen som kontaktar dig vill använda kod), 
får du en unik kod i samtalet. Denna kod fyller du i i appen. All identifikation sker  

under pågående samtal
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2. Identifiera dig tillbaka

Du har tagit emot  
en identifiering.

Vid behov kan du även välja att 
identifiera dig tillbaka.

Klicka på Identifiera dig.

Välj vilken metod som du 
vill identifiera dig med.

Motidentifiering är nu skickad.

Klart! 

När du har tagit emot en identifiering från den du pratar 
med, kan det ibland vara aktuellt att du identifierar dig  
tillbaka. Det gör du enkelt genom några få steg i appen. 
(Motidentifiering är ej möjlig vid SMS-identifiering.)

All identifikation sker  
under pågående samtal
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3. Se din historik

Välj Historik från  
appens startsida.

Välj vilken tjänst du vill 
identifiera dig med.

Nu kan du se din historik. 

För att komma tillbaka  
använder du bakåtpilen  
i vänster hörn.

I din historik kan du enkelt gå tillbaka och se vilka  
identifieringar du har tagit emot, samt vilka du  
själv har skickat. 
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4. Ta emot identifiering via sms 
Om du inte har appen så kan du ta emot en identifiering via SMS. Motidenti-
fiering är ej möjlig vid SMS-identifiering och identifiering via SMS sparas ej i 
historiken.

Du får nu ett SMS från 
avsändaren ”Securifid”. 
Öppna SMS:et och klicka 
på länken.

En tidsbegränsad vy visar 
nu vem som identifierar sig 
för dig.

Motidentifiering är ej möjlig 
vid SMS-identifiering.

All identifiering sker  
under pågående samtal.
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securifid.se

Securifid
Älvtomtagatan 12, 703 42 Örebro
Telefon: 019-554 10 01
E-post: support@securifid.se


