Wat is Suwinet-Autorisatie?
Suwinet-Autorisatie is de gebruikersadministratie van SuwinetInkijk. Deze wordt niet alleen gebruikt om medewerkers van
overheidsorganisaties rechten te verlenen voor het gebruik van
Suwinet-Inkijk, maar ook voor het autoriseren van gebruikers
van applicaties van andere (SUWI) partijen. Suwinet-Autorisatie
is opgebouwd uit een gebruikersadministratie gecombineerd
met een functionaliteit om de toegang tot webapplicaties
te autoriseren. De gebruikersadministratie is gebaseerd op

gedelegeerd gebruikersbeheer, oftewel: BKWI autoriseert
overheidsorganisaties die vervolgens zelf hun eigen gebruikers
beheren. Binnen de gebruikersadministratie kunnen gebruikers
worden aangemaakt, gewijzigd of verwijderd. Daarnaast worden
autorisatierollen beheerd binnen de gebruikersadministratie; dit
gebeurt centraal. Voor elke aangesloten partij worden rollen op
maat aangemaakt waarna de gebruikersbeheerders deze aan
gebruikers kunnen toewijzen.

Voor wie is Suwinet-Autorisatie?
Suwinet-Autorisatie is bedoeld voor partijen die gebruik maken
van een webapplicatie die uitsluitend beschikbaar is via Suwinet
en/of DigiNetwerk. Suwinet Inkijk, het Inburgeringsportaal en
Werkplein Intake Services (WIS) zijn voorbeelden van applicaties
die gebruik maken van Suwinet-Autorisatie. Het gebruik van
Suwinet-Autorisatie is, net als Suwinet-Inkijk, gebonden aan
regels en onderlinge afspraken. Deze regels vloeien voort uit

de Wet SUWI en uit eisen en wensen vanuit de keten. Over het
gebruik van Suwinet-Autorisatie wordt, evenals over SuwinetInkijk, gerapporteerd.
Voor meer informatie over Suwinet-Autorisatie kijk op
www.bkwi.nl/suwinet-autorisatie of neem contact op met
suwidesk@bkwi.

De voordelen
• Hergebruik van Suwinet-Autorisatie betekent gecentraliseerd gebruikersbeheer; geen dubbele kosten voor onderhoud door
hergebruik van autorisatieprocessen en middelen.

• Door registratie van autorisatierollen is er een handig overzicht beschikbaar welke partijen gebruik maken van welke autorisaties.
• De stapelbare autorisaties, waarbij aan één gebruiker meerdere autorisaties kunnen worden toegewezen, maken het mogelijk op
een efficiënte wijze autorisaties aan gebruikers toe te wijzen.

Wist u dat?
• Op dit moment zo’n 45.000 gebruikers van Suwinet-Inkijk staan geregistreerd in de gebruikersadministratie?
• Er een handreiking beschikbaar is op www.bkwi.nl/suwinet-autorisatie waarin een overzicht staat van de beschikbare autorisaties,
welke informatie deze autorisaties bevatten en bij welke processen deze informatie van waarde kan zijn?

• Er aanvullende informatie beschikbaar is over wat je verder kunt verwachten op het gebied van autorisaties Suwinet-Inkijk?
Bekijk het document: Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie, te vinden op www.bkwi.nl/suwinet-autorisatie.
Hierin vind je informatie over de manier waarop bestaande accounts verwerkt worden in de gebruikersadministratie.
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