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Anvä ndärmänuäl PortWise 
fo r leveränto ren 

 

PortWise är en produkt med vars hjälp man kan koppla upp sig från Internet 

till Landstingsnätet via en krypterad förbindelse.  

Denna krypterade förbindelse krävs för att du ska kunna komma åt resurser 

inne på Landstingsnätet på ett säkert sätt. 

 

Förutsättningar 
För att kunna använda PortWise måste man sitta på en dator där 

användaren har rättigheter att installera program eftersom Portwise-

klienten installeras automatiskt då du ansluter till Portwise-portalen.  

Portwise supporteras inte på MAC-datorer 

Support 
Supportfrågor dagtid 07.00-17.00 besvaras av Teknikakuten, telefon 

(+46)920-710 10. 

Vi har inga möjligheter att lämna direktsupport (tekniker på plats) på 

datorer utanför NLLs nätverk utan samtliga supportfrågor hanteras 

exklusivt av Teknikakuten. 
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Inloggning Portwise-portal 
Öppna Internet Explorer och skriv in adressen http://portal.nll.se och 
följande fönster kommer upp. Idag finns tre olika inloggningsmetoder – 
mobil, dosa eller SITHS 

Ni väljer Inloggning via mobil 

 
Skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord för nätverket på NLLNET och 
klicka på submit. Då du gjort detta så får du ett tillfälligt lösenord tillsänt din 
mobiltelefon. 

 

http://portal.nll.se/
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OBS! Om det är första gången som du loggar in i Portwise eller om det 
är aktuellt med lösenordsbyte, se vidare under ”Byte av lösenord” 

 

Följande fönster kommer upp och ange det engångslösenord som du fått via 
sms till din mobiltelefon och tryck Submit 

 
 

Nu är du inloggad i PortWise och har följande val att välja mellan (beroende 
på vilken behörighet du har kan valet se annorlunda ut) 

 

 

Åtkomst till specifika program eller system 
Externa konsulter och leverantörer ska gå via ”NLL Skrivbord konsult”, för att 
komma vidare till system som de ska ha åtkomst till. Alternativ är om det 
finns en ikon för en webresurs som Raindance portalen, då använder man 
den. 

 
 

För att etablera en krypterad förbindelse mellan din dator och nätverket på 

NLL, så måste följande programvara ”Portwise Access client” installeras på 

datorn och det görs med automatik då man loggar in mot en Terminal Server 

och följande dialogrutor kommer upp 
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För somliga kan säkerhetsinställningarna variera, därav den nedanstående 
rutan Access Client Command. Detta bör aktiveras genom att trycka Accept 
och även bocka för rutan ”Always trust this command”. 

 
 

Efter detta så upprättas en session mot Landstingets Terminalservermiljö 
och där ni får tillgång till skrivbordet. Härifrån kan ni komma åt berörda 
system eller program som man har access till.  
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Byte av lösenord 

Det lösenord som du använder för att logga in i Portwise ska bytas var 90:e 
dag. När detta är aktuellt så kommer det med automatik att påtvinga 
lösenordsbyte eller i samband med att du loggar in i Portwise för första 
gången. 

Följande lösenordspolicy har NLL: 

 Minsta lösenordslängd är 8 tecken 

 Det ska innehålla minst en versal 

 Det ska innehålla minst en gemen 

 Det ska innehålla minst en siffra 

 Får INTE innehålla svenska tecken dvs. åäöÅÄÖ 

 Får INTE innehålla delar av ditt namn eller användarnamn 

 Lösenorden kan ändras högst en gång per dag 

 Gamla lösenord kan inte återanvändas förrän efter 10 byten 

 Lösenord måste bytas inom 90 dagar 

Så här gör du för att byta lösenord 

Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka submit. 

 

Om det är aktuell för dig att byta lösenord, så kommer följande dialogruta 
upp och här skriver du in ditt aktuella lösenord samt det nya lösenord som 
du väljer, klicka sedan submit.  

 
Om du valt ett lösenord som uppfyller NLLs lösenordspolicy så kommer 
följande dialogruta upp och du får ett engångslösenord via mobiltelefonen 
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eller dosan som du skriver in under OTP och därefter klickar du submit och 
då loggas du in i Portwise. 

 

 

Om du valt ett lösenord som inte uppfyller NLLs lösenordspolicy, så kommer 
du komma tillbaka till första rutan som ser ut på följande sätt. Du måste göra 
om allt från början. 

 
 

 


