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För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: 
• Kortläsare 
• Smart card 
• Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 

1 Anpassning av användarkonto i 3C  
För att kunna logga in till 3C-systemet med hjälp av Smart card krävs att användarens HSAID 
registreras i användarkontot i 3C-systemet. Detta sker med automatik när man registrerar sitt 
Smart card i enlighet med de anvisningar som ges vid inloggningen till ditt register. 
 
Skulle du vilja få fram dina uppgifter om ditt  HSAID så kan du finna dem 
• På handlingarna för Smart card 
• I uppgifterna i Smart card. Uppgifterna i kortet är tillgängliga efter man installerat 

kortläsare och programvara. För åtkomst, se avsnitt 6 nedan. 

2 Installation av kortläsare 
Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer 
ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. 
 
Om installationen fallerar, kontakta IT-anvarig för hjälp att installera kortläsaren 

3 Hämta program för kortläsaren 
När maskinvaran har hittats så hämtar man programvaran via Internet Explorer. 
• Öppna Internet Explorer 
• Skriv in adressen 

https://www.comporto.nko.se/sig.zip 
- tryck på Enter-tangenten 

• Dialogboxen ”Filhämtning” öppnas 
Klicka på ”Öppna” 
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• Dialogboxen ”sig[1].zip” öppnas 
 

 
 

- Dubbelklicka på NetID_Client_....... 
 

  
 

- Klicka på ”Kör” 
• En ny dialogbox för filhämtning öppnas.  
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- Följ instruktionerna för filhämtning genom att klicka på ”Next”. Avlsuta 

filhämtningen genom att klicka på ”Finish” 
• Progamvaran har installerats vilket indikeras genom att  ikonen iD har adderats till nedre 

aktivitetsfältets högra del. 
 

  
  
Om installationen fallerar, eller man inte har tillstånd att installera programvara, kontakta IT-
ansvarig för hjälp. 

4 Inloggning till register i 3C 
• Sätt in Smart card i kortläsaren 
• Öppna inloggningsfönstret till 3C-systemet via NKOs hemsida 

- Ange adressen   
http://www2.nko.se 

- Välj Registerplattform/inloggning 
 
 

  
 
• Klicka på ”Logga in med Smart card” 
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• Dialogboxen  ”Välj ett digitalt certifikat” öppnas 
 

 
 
- Klicka på ”OK”   

• Dialogboxen  ”Ange säkerhetskod – Net iD” öppnas 
 

 
 
- Ange din PIN-kod för Legitimering/Autentisering/Identifiering 
- Klicka på ”Jag legitimerar mig” 
Notera:  
Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i rad kommer ditt kort att spärras och du måste ansöka 
om ett nytt 

Förnamn Efternamn 

Förnamn Efternamn 
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• 3C-registret öppnas  
Notera:  
Om du har tillgång till mer än ett register kommer du efter inmatning av PIN-koden att 
kunna välja vilket register som du vill ha åtkomst till. 

5 Utloggning från register i 3C 
När man loggat in med hjälp av Smart card så loggar man ut  
• Genom att stänga av Internet Explorer 

Notera: 
Man kan inte logga ut genom att klicka på ”Logga ut” i registret  

• Ta ut Smart card ur kortläsaren 
Notera: 
Om Smart card lämnas kvar i kortläsaren kan obehöriga användare få åtkomst till registret 
eftersom man inte behöver ange  PIN-kod för Legitimering/Autentisering/Identifiering så 
länge kortet inte har avlägsnats. 

6 Åtkomst till HSAID i Smart card 
Du kan se dina uppgifter om ditt HSAID genom att 
• Öppna inloggningsfönstret till 3C-systemet via NKOs hemsida 

- Ange adressen   
http://www2.nko.se 

- Välj Registerplattform/inloggning 
• Klicka på ”Logga in med Smart card” 
• Dialogboxen  ”Välj ett digitalt certifikat” öppnas 

 

 
 
- Klicka på ”Visa certifikat”   

 

Förnamn Efternamn 



Aktivering av och inloggning med Smart card i 3C  
 

 6 (6) 
 
NKO · National Musculoskeletal Competence Centre · Department of Orthopedics · Lund University Hospital · SE-22185 Lund · Sweden · www.nko.se 

 

 
- Klicka på fliken ”Information” 

 

 
 

- Markera ”Ämne” 
Ditt HSAID anges som SERIALNUMBER = xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx 

 

Förnamn Efternamn 

 SExxxxxxxxxxxx-xxxxxx, 


