Säker digital informationsöverföring
SEFOS
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SEFOS är en plugin till Outlook Office 365 för säker E-post
E-postmeddelanden och bilagor är alltid skyddade med kryptering
Använd ditt SITHS kort eller ID/lösenord för inloggning
E-post eller bilagd information lagras aldrig hos SEFOS
Konfidentialitet betyder att informationen är tillgänglig endast för de personer som har
behörighet ta del av den
Riktighet betyder att innehållet i informationen ska vara korrekt och inte kunna förändras av
obehöriga eller under transport

SEFOS tar höjd för regelefterlevnad
SEFOS är ett tillägg till Outlook för Office 365. Din mail får nu tillgång till funktioner som inte bara gör
det möjligt att skydda text och bilagor med kryptering, utan också säkerställa avsändare och
mottagare bakom mailadresserna. Detta sker genom inloggning med SITHS kort eller med
ID/lösenord och snart godkänt e-ID. På detta sätt skapas förutsättningar att kunna skicka känslig
information och enbart till avsedda mottagare. SEFOS fungerar i alla geografier.
Spårbarhet är central för all regelefterlevnad och leder till att ansvar utkrävs. Processer blir tydligare
och mer kostnadseffektiva och med SEFOS kan alla typer av information skickas mellan
privatpersoner, företag, vårdgivare och myndigheter utan att ge avkall på säkerhet och lagkrav.

I vilka miljöer fungerar SEFOS
SEFOS fungerar med Outlook Office 365. Tjänsten går att använda på alla enheter där Office 365
tillåts, både för lokal installation i PC/Mac och som webbaserad tjänst.
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Enkel installation och administration
SSL vid all kommunikation mellan addin och SEFOS server
AES 256 kryptering
Bara identifierade och verifierade användare
Full interoperabilitet mellan SEFOS servrarna

Näringslivet
Inom näringslivet skickas en omfattande mängd känslig information som behöver skyddas vare sig
den skickas internt på företaget eller till andra företag. Vid bokslutstider blir informationen dessutom
normalt sätt insiderklassad. Företagare vill använda en säker och trygg funktion för att kommunicera
som samtidigt tillför spårbarhet så att avsändaren kan se när mottagaren öppnat och signerat
informationen. Bank och finansaktörer hanterar fortfarande stor del av sin kommunikation till kunder
med brev eller via särskilda brevlådor. Med SEFOS kommer banken erhålla spårbarhet kring den
information som skickats direkt till företaget eller privatpersonen.

Kom igång med SEFOS

