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Att skicka personkänslig information digitalt är något 
som många gånger skapar utmaningar inom både 
privat och offentlig sektor. Antingen riskerar vi att dela 
med oss av information till tredje part eller så blir 
tjänsten allt för komplicerad att använda. 

Med SEFOS har vi nu tagit fasta på dessa utmaningar 
och med SEFOS är det lika enkelt att skicka krypterade 
meddelanden som att skicka ett vanligt e-post-
meddelande via Outlook. Tjänsten säkerställer att all 
informa-tion som skickas med SEFOS-addin skyddas 
med stark kryptering samtidigt som vi kan säkerställa 
identiteten på både avsändare och mottagare. 

En registrerad användare kan skicka krypterade 
meddelanden till både andra SEFOS-användare men 
också till mottagare som ej registrerat sig till SEFOS. 
Dessa får istället identifiera sig via en länk innan de kan 
ta del av informationen. Låt även icke-registrerade 
mottagare besvara länkmeddelandet, lika säkert som 
det togs emot. På detta sätt kan vi skapa värde för våra 
användare utan krav på att även mottagaren först 
måste registrera sig till tjänsten.

1. Registrera din organisation via en SEFOS-leverantör.

2. Lägg till användare som skall ha tillgång till tjänsten.

3. Installera tillägget och logga in till SEFOS.

4. Skicka och ta emot krypterade meddelanden på ett enkelt
och säkert sätt.

SEFOS-nod
En organisation kan välja att koppla sig till en SEFOS-nod 
som tjänst eller installera den lokalt i sitt eget datacenter.

Integration 
Idag erbjuds SEFOS som ett tillägg till Outlook Office 365, 
men kan även integreras till andra applikationer via rest-API.
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SEFOS är en tjänst som på ett enkelt sätt hjälper dig att skydda 
information som skickas digitalt.

Alla meddelanden och bilagor krypteras med stark kryptering.

Meddelanden kan skickas till både registrerade och icke 
registrerade användare. Låt mottagaren identifera sig med ex. 
SITHS, Mobilt BankID, Freja e-ID mm. 

Låt icke registrerade mottagare besvara länkmeddelanden, lika 
säkert som det togs emot.

Se när mottagaren öppnat och tagit del av information.

Använd SEFOS tillsammans med Outlook Office 365 eller integrera 
tjänsten till annan applikation via rest-API. Det går även att skicka 
och ta emot meddelanden direkt via SEFOS Admin Center.

Kort om SEFOS för Outlook Office 365



Med SEFOS är det både enkelt och säkert att 
kommunicera med andra användare som har tjänsten. 
Information och bilagor krypteras enkelt med en 
knapptryckning och sättet att skicka meddelande på 
via SEFOS är mer eller mindre identisk med att skicka 
ett vanligt e-postmeddelande. 

När en mottagare får ett meddelande som är skickat 
via SEFOS,  öppnas det lika enkelt via en 
knapptryckning i SEFOS add-in. Skillnaden är att 
mottagaren först behöver identifiera sig enligt de krav 
som organisationen bestämt. 
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SEFOS är idag anpassat för att kunna hantera olika 
typer av autentiseringsmetoder. Allt från enkla 
verifieringar via e-post, SMS och lösenord till olika e-ID 
som Mobilt BankID, Freja e-ID och NetID med SITHS. 

SEFOS kan integreras med istort sett vilken PKI-
baserad inloggningsmetod som helst. 
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Kommunicera säkert med andra
SEFOS-användare

Skicka krypterade meddelanden 
till vem som helst!

SEFOS fungerar som bäst när båda parter är 
registrerade till tjänsten. Men SEFOS kan även 
användas gentemot mottagare som ännu inte 
registrerat sig. Istället för att skicka en krypterad fil, 
används då istället en säker länk. Denna länk tar 
mottagaren till den krypterade filen som sparats på 
SEFOS-noden. 
Så snart mottagaren identifierat sig enligt den 
autentiseringsmetod som är vald för meddelandet, kan 
informationen öppnas och mottagaren kan även 
besvara länkmeddelandet, lika säkert som det togs 
emot.

Stark autentisering via e-ID
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• Hantera registerutdrag (GDPR) och skicka direkt
till en privatperson. Låt mottagaren identifiera
sig med godkänt e-ID.

• Gör det möjligt för handläggare inom offentlig
förvaltning, att skicka krypterad e-post till en
identifierad privatperson.

• Låt vårdgivare kommunicera digitalt med varandra,
oavsett geografisk placering eller journalsystem

• Skicka företagskänslig information digitalt
på ett tryggt och enkelt sätt.

• Ersätt osäker e-post med säker digital kommunikation
och krypterade meddelanden.

• Effektivisera processer som idag innefattar
fax och brev med ett smidigt digitalt
alternativ via SEFOS.
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www.sefos.se

ANVÄNDAREXEMPEL

Kom igång med SEFOS

Är du intresserad av att prova 
SEFOS? Gå in på:
www.meaplus.com/registrering/

Dra nytta av SEFOS, här är exempel på 
användningsområden:




