
Om SEFOS

 En plattform för säker 
digital kommunikation

Med SEFOS kan du och din organisation enkelt hantera din 
digitala kommunikation gällande personuppgifter eller
annan känslig information digitalt.

Själva SEFOS-noden fungerar som en plattform och kan
installeras lokalt eller erbjudas som tjänst. Som
meddelandeklient finns flera olika alternativ. Vi har idag
integrationer för bland annat MS Outlook och Teams, men 
det går även att nyttja SEFOS som en separat webtjänst eller 
integrera mot andra applikationer. Valmöjligheterna är 
många!

Skicka skyddade meddelanden till andra SEFOS-användare 
eller adressera utomstående utan krav på installation eller 
andra mjukvaror. Det enda du som mottagare behöver är en 
e-postadress och att du kan uppfylla den identifieringsmetod 
som är kopplad till meddelandet. Verifiera dig med allt från 
tjänstelegitimation till privat eID och SMS, eller integrera 
tjänsten till en federation.

Nu även tillgängligt till 
MS Teams
Via vår integration till MS Teams, kan vi nu både skicka
meddelanden och verifiera användare in till möten i Teams
via samma ID-metoder. Så om du eller din organisation är i
behov av att kunna säkerställa att det är rätt personer som
deltar i era teamsmöten, kom igång med SEFOS så kan ni
dra nytta av säkra meddelanden verifierade videomöten
via samma tjänst.

SEFOS

Oavsett om du är verksam inom offentlig eller privat sektor, 
så kan du med SEFOS adressera mottagare inom den 
organisation de befinner sig i. Likaså skapar SEFOS 
möjlighet att adressera privata individer såsom brukare,
patienter etc och som på ett enkelt sätt kan ta emot
information och besvara meddelanden lika säkert som de
togs emot.

Tack vare att SEFOS är uppbyggt av olika ”byggblock” kan
SEFOS också integreras och fungera med andra typer av
nätverk. Ex. SDK, Säker Digital Kommunikation som avses 
förenkla överföring av känslig information mellan offentliga 
verksamheter.

Med SEFOS är vi stolta över att kunna skapa en plattform
för säker digital kommunikation som kan anpassas efter
varje kunds behov.

Adressera både organisationer 
privata användare


