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EU Login-anvisningar för aktörer inom Erasmus+ och Europeiska
solidaritetskåren
EU Login är kommissionens autentiseringstjänst. Det är ett system för att logga in på flera av
kommissionens webbtjänster med hjälp av ett användarnamn (=epostadress) och lösenord.
Inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren behöver man ett EU Login exempelvis för att registrera
OID- och PIC-koder samt för inloggning i ansökningssystemet och rapporteringsdatabasen. Att skapa ett EU
login är enkelt och tar cirka 5 minuter.
I en del av kommissionens system används tvåstegsautentisering (two-factor authentication, 2FA) som en
obligatorisk funktion. Autentiseringen kan göras exempelvis med en kod som skickas per SMS eller med
hjälp av applikationen EU Login Mobile som installeras på mobiltelefonen. Läs mer på sidan 8 i dessa
anvisningar.
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Att skapa ett nytt konto
Öppna sidan på adressen https://webgate.ec.europa.eu/cas/
1. Du kan byta EU login registreringsspråket till till exempel engelska eller svenska.
2. Att skapa nya inloggningsuppgifter börjar med att välja Skapa konto (Luo tili, Create Account).
3. Vi rekommenderar inte att logga in genom Facebook, Twitter eller Google.
Den elektroniska personidentifieringen (eID) är ännu inte i bruk.
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4. Komplettera informationen i följande fält:
Förnamn, Efternamn, E-post, Bekräfta epostadress och Språk för e-postmeddelanden.

5. I Skriv in koden fältet anges säkerhetskoden
på bilden. Ifall säkerhetskoden (CAPTCHA) är
otydlig, får du fram en ny kod genom att trycka
på

.

6. Läs och godkänn villkoren för skydd av
personuppgifter.
7. Till slut tryck på Skapa konto (Luo tili, Create
Account). Du får ett epostmeddelande för
lösenverifikation från Europeiska
kommissionens autentiseringstjänst.
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Bekräftelse av nytt EU Login
Det automatiska epostmeddelandet innehåller en inloggningslänk som är giltig i 24 timmar.
När tiden har gått ut kan du göra om begäran genom att klicka på samma länk. Du kommer
då att behöva ange ditt användarnamn en gång till och bekräfta din begäran.
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Skapa lösenord för nytt EU Login
1. Alltid vid inloggning, kontrollera att det valda nätområdet är Extern (eller External).
2. Skapa ett EU login -lösenord. Lösenordet måste bestå av minst 10 tecken från minst tre av
följande teckengrupper: versaler (A-Z), gemener (a-z), siffror (0-9), och/eller specialtecken
(!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)
3. Efter att du skickat lösenordet får du en bekräftelse i din epost.

Efter att du skapat ditt lösenord kan du använda dina EU Login-inloggningsuppgifter till att
logga in på t.ex. deltagarportalen för registrering av ORS-kod, eller Mobility Tool +, där du kan
lämna in slutrapporten för projekt.
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Nytt lösenord om du glömt det gamla
Spara ditt användarnamn och lösenord på ett säkert ställe. Vid behov får du ett nytt lösenord till din epost
via EU login –startsidan https://webgate.ec.europa.eu/cas/.
1. Skriv in din epostadress, använd adressen som du skapat EU login-inloggningsuppgifterna med.
2. På följande sida kan du välja en Glömt lösenordet?
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3. I Skriv in koden fältet anges säkerhetskoden på bilden. Ifall säkerhetskoden (CAPTCHA) är otydlig,
får du fram en ny kod genom att trycka på
•
4. Genom Hämta lösenord –knappen får du ett epostmeddelande som innehåller en länk, genom
vilken du kan skapa ett nytt lösenord.
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Tvåstegsautentisering för EU Login
I en del av kommissionens system används tvåstegsautentisering (two-factor authentication, 2FA), där
autentiseringen förutom med lösenordet sker A) med en kod som skickas per SMS till mobiltelefonen eller
alternativt B) med hjälp av appen EU Login Mobile, som installeras på mobilen.

A) Fastställande av tvåstegsautentisering med SMS-kod
1) Börja med att logga in i tjänsten EU Login (https://ecas.ec.europa.eu/cas/login) med din epostadress och ditt lösenord. Du kommer till dina EU Login-uppgifter genom att klicka på
kugghjulsikonen uppe till höger och välja Mitt konto (Oma tili, My Account).

1. Välj Hantera mobiltelefonnummer (Hallinnoi omia matkapuhelinnumerojasi, Manage my mobile
phone numbers).
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2. Ange ditt mobiltelefonnummer och välj Lägg till (Lisää, Add).

3. När du har lagt till ditt nummer skickas en utmaningskod (Text message challenge code) per SMS
till ditt mobiltelefonnummer. Mata in den utmaningskod som skickats per SMS och välj Klar
(Valmis, Finalise).
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4. Ditt mobiltelefonnummer har nu lagts till i ditt konto, och du kan använda det när du loggar in i EU
Login-tjänsten, när tvåstegsautentisering behövs.

Så här använder du tvåstegsautentisering med mobiltelefon och SMS-kod.
1.
2.
3.
4.

Ange din e-postadress och klicka på Nästa (Next, Seuraava).
Markera Mobiltelefonnummer + SMS (Mobile Phone + SMS) som verifieringsmetod.
Ange ditt lösenord i fältet. Lösenord
Ange ett tidigare registrerat mobiltelefonnummer i fältet Mobiltelefon, börja med ett plustecken
följt av landskoden. Inkludera inte punkter, parenteser eller bindestreck
5. När du klickar (Sign in), skickas ett SMS till din mobila enhet.
6. SMS-meddelandet innehåller en anropskod för inloggning, som består av nio tecken separerade
med bindestreck (minustecken).
7. Klicka på (Sign in) för att gå vidare till tjänsten som du begärt att använda.
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B) Installation av applikationen EU Login Mobile och initiering för
tvåstegsautentisering
1. Installera applikationen EU Login Mobile på din mobila enhet.
EU Login Mobile-appen är gratis och kan laddas ner till en telefon eller annan mobil enhet från
Google Play (Android), App Store (iOS) eller Windows Store (Windows Phone).
När du har installerat den på din telefon måste du initiera den. För att initiera användaruppgifterna
behöver du utöver den mobila enheten också en dator.
I samband med installationen ber EU Login Mobile om tillstånd att skicka aviseringar (Notifications)
till din telefon. Om du väljer Tillåt (Salli, Allow) skickas aviseringar (Notifications) till din telefon,
eftersom begäranden om autentisering kommer till telefonens aviseringscenter.

2. När du har installerat EU Login Mobile ska du logga in i tjänsten EU Login via dator
(https://ecas.ec.europa.eu/cas/login) med din e-postadress och ditt lösenord. Du kommer till dina
EU Login-uppgifter genom att klicka på kugghjulsikonen uppe till höger och välja Mitt konto (Oma
tili, My Account).
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3. Välj Hantera mina mobila enheter (Hallitse mobiilisovelluslaitteitani, Manage my mobile devices)
i vyn och Lägg till mobil enhet (Lisää mobiililaite, Add a mobile device) i nästa vy.

4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i vyn Lägg till mobil enhet (Lisää mobiililaite, Add a mobile
device).
Ange ett namn för din mobila enhet, t.ex. min arbetstelefon eller min pekplatta.
Vid autentiseringen används en fyrsiffrig PIN-kod, som du väljer själv.
Klicka till slut på Skicka (Lähetä, Submit). (Lämna vyn öppen i datorn i detta skede.)
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5. Öppna sedan applikationen EU Login Mobile på din mobila enhet och välj Initiera (Alusta,
Initialise).
Följ de anvisningar som visas på skärmen på den mobila enheten och tillåt användning av kameran.
Kameran behövs för att avläsa QR-koden.

6. QR-kodläsaren startas i din mobila enhet och en QR-kod visas på datorns skärm.
Rikta mobiltelefonens kamera mot datorns skärm, tills QR-koden identifieras.
Ange den fyrsiffriga PIN-kod som du tidigare valt i vyn Autentisering (Todennus, Authenticate).
Klicka till slut på Autentisera (Todenna, Authenticate).
Därefter visas ett meddelande på enhetens skärm om att initieringen av EU Login har lyckats och
att du nu kan använda appen för att logga in i systemen.
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Så här använder du PIN-koden för EU Login Mobile i inloggning med tvåstegsautentisering
1. Skriv in din e-postadress och välj Nästa (Seuraava, Next).
2. Välj EU Login Mobile App PIN Code som autentiseringsmetod.
3. Ange ditt lösenord i fältet och välj Logga in (Kirjaudu sisään, Sign in).
 Om du har installerat EU Login Mobile på flera mobila enheter blir du ombedd att välja
vilken enhet du vill använda.
4. EU Login skickar en avisering till din mobila enhets meddelande-/aviseringscenter. Aviseringen visas
när du drar från skärmens övre kant. När du trycker på aviseringen startar applikationen EU Login
Mobile.
5. EU Login Mobile ber dig ange din PIN-kod.
6. EU Login Mobile slutför processen på din dator, som går vidare till den tjänst du använder.

Mer information och anvisningar



I nedre kanten av EU login sidan finns en Hjälp-knapp, där du får svar på de vanligaste frågorna och
problemsituationerna. Genom att välja språk i skärmens övre kant får du fram svaren även på
andra språk.
Detaljerade anvisningar på engelska finns på NAconnECt på adressen:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/EU+Login++European+Commission+Authentication+Service
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