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UNDGÅ FEJLHÅNDTERING AF PERSONDATA MED SIKKER@MAIL
Vi gør det nemt for dig at kommunikere sikkert med alle parter. Ved at sende sikre mails
direkte fra Outlook, sikrer du dine forbrugeres og din forsynings følsomme oplysninger.

SIKKER
KOMMUNIKATION
Lev op til persondataforordningen med SIKKER@MAIL.
Alle virksomheder og organisationer er omfattet af den nye lovgivning. Du risikerer bøder
på op til 4 % af din årsomsætning, hvis du ikke sender mails med følsomme persondata
sikkert. Få en sikker mailløsning og undgå, at fortrolige oplysninger ender i de forkerte
hænder.
Datatilsynet har udformet en række specifikke minimumskrav for sikkerhed i forbindelse
med personaleadministration i den private sektor. De anbefaler blandt andet kryptering,
hvis følsomme personoplysninger og personnummer sendes med e-mail via internettet.
Når du sender en sikker mail, bliver informationen krypteret, således at den ikke umiddelbart er læsbar under forsendelsen. Det sikrer dine forbrugere, at deres data altid bliver
håndteret forsvarligt.
Det behøver ikke være svært at sende sikkert
At sende en sikker mail er lige så enkelt som at sende en almindelig mail. Det kræver
blot et tryk på en anden knap i Outlook. Med SIKKER@MAIL sender du sikkert til offentlige instanser, virksomheder, privatpersoner og udlandet Også selvom de ikke selv har en
sikker mailløsning.
Vi tilbyder SIKKER@MAIL til alle kunder
Løsningen er tilgængelig og brugbar fra Outlook hosted hos Softværket eller på jeres
egen mailserver.
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SEND SIKKERT
TIL ALLE
Modtagere, der selv har en løsning til sikker mail, modtager mailen via et certifikat og kan
læse den direkte i deres mailprogram.
Modtagere, der ikke har en løsning til sikker mail, vil i stedet modtage en mail med et link
til en portal, hvor de kan logge på med en SMS-kode og læse den originale mail. På den
måde sikrer vi, at alle modtagere kan læse din mail og har mulighed for at besvare den
med sikker mail.
Tryghed er vigtig, når man som forbruger skal udlevere sine fortrolige oplysninger. Med
løsningen kan jeres forbrugere derfor også sende sikker mail til jer via jeres hjemmeside.
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LIDT OM OS
Siden 1985 har vi specialiseret os i at udvikle administrative systemer og levere serviceydelser, der er skræddersyede til forsyningsbranchen.
Vi er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen. Vi udvikler og leverer vores løsninger
med henblik på at sikre dig effektiv drift og administration. Vores
løsninger sikrer dine forbrugere en god service.
Med vores abonnementsordning er du garanteret hurtig, ubegrænset support og vedligeholdte IT-systemer. Som kunde hos
os er du altid opdateret om den nyeste viden om vores systemer.
Vores største mål er at sikre dig den bedst mulige løsning. Derfor
lytter vi til dig og har altid vores kunder i tankerne, når vi udvikler
vores systemer.
Vores løsninger benyttes i dag i flere end 360 forsyningsvirksomheder. Hos os er alle værker velkomne, og som andelshaver får du også
direkte indflydelse på udviklingen af vores løsninger.
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