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Comendo SikkerMail

Sikker e-mail, digital post, kryptering af e-mails
Hos Comendo har vi gennem vort mangeårige samarbejde med offentlige og private
virksomheder fået detaljeret indblik i arbejdsprocesser og databehandling.
Med SikkerMail kan bl.a. offentlige myndigheder, advokater, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber eller andre der sender personfølsomme data
drage fordel af de nye digitale kommunikationsformer på et enkelt og trygt grundlag.
Almindelig e-mail er i dag ikke en sikker transportform for vigtig eller fortrolig information. Der er risiko for, at andre end e-mailens rette modtager kan skaffe sig
adgang til det, der sendes. Følsomme eller fortrolige oplysninger vil således kunne
havne i “de forkerte hænder”. Ved kommunikation med offentlige myndigheder er
der direkte forbud mod at sende e-mails indeholdende fortrolige oplysninger, medmindre det sker via brug af sikker e-mail.
Virksomheder og organisationer, der anvender SikkerMail har typisk behov for:
êê

At dokumentere, hvem der har afsendt e-mailen og validere indholdet.

êê

At beskytte person- eller forretningsmæssige informationer, som er fortrolige
eller kritiske i forhold til tredje part (priser, tilbud, regnskaber, medarbejderinformationer, fortrolige oplysninger mm.).

êê

At overholde lovgivningen, herunder persondataloven.

êê

At opfylde de krav og anbefalinger der stilles inden for det offentlige til sikker
e-mail (eDag2 og eDag3).

êê

Integration til Digital Post / e-boks.

SEND E-MAILS SOM I PLEJER
Med en højere grad af sikkerhed følger ofte mere tidskrævende arbejdsrutiner, men
ikke med denne løsning. SikkerMail opfylder alle krav og anbefalinger der stilles til
sikker e-mail.
Comendo har bygget SikkerMail løsningen så alle e-mails, der skal krypteres og
signeres, automatisk bliver behandlet uden særlig brugerinteraktion. Et sikkert
system, der letter arbejdsprocesserne og samtidigt gør det muligt for administrativt
personale at arbejde som hidtil.
Løsningen er ligeledes integreret til Digital Post / e-boks. SikkerMail løsningen er
gennemprøvet, driftsikker og løbende videreudviklet hos såvel offentlige som private
kunder.

FORDELE
VIL DU VIDE MERE?
Har du brug for mere viden om mulighederne med løsningen er du velkommen til at kontakte os
êê

(+45) 43 330 394

êê

Lovgivningen overholdes uden ændring af arbejdsprocesser.

êê

Ingen særlig brugerinteraktion - derved elimineres brugerfejl betydeligt.

êê

Mailfiltrering, signering og kryptering i én løsning - ekstra sikkerhed på alle
områder.

êê

Overskuelig og fleksibel prisstruktur med fast pris uanset antal afsendte og
modtagne e-mails.

Comendo SikkerMail

SIKKER DIGITAL KOMMUNIKATION
Sikker e-mail med SikkerMail betyder kort sagt: At der er
garanti for at e-mailens afsender kan identificeres, at
e-mailen ikke er blevet ændret fra afsender til modtager, samt
at der ikke er andre, udover afsender og modtager, der kan
læse e-mails.
Der anvendes centrale digitale certifikater til at sikre udvekslingen af meddelelser. Al sikkerhed håndteres fra centralt
hold.

EN ENESTÅENDE LØSNING!
Comendo er den eneste udbyder i Danmark, der tilbyder mailfiltrering, signering og kryptering i én og samme løsning.

delser fra det offentlige. SikkerMail sørger for, at alle henvendelser i den digitale postkasse sikkert kan videresendes
til virksomhedens eget mailsystem og medarbejderens egen
mailklient f.eks. Outlook - og besvares derfra.
Det betyder, at den enkelte medarbejder ikke behøver at bekymre sig om login på Virk.dk, videresendelse/arkivering af
beskeder fra det offentlige og sidst men ikke mindst sikkerheden i at videresende og besvare fortrolige eller personfølsomme oplysninger til både kolleger, eksterne samarbejdspartnere eller kunder.
Tværtimod oplever den enkelte medarbejder ingen væsentlige
ændringer i sin normale måde at sende og modtage e-mails
på.

Løsningen kan naturligvis integreres med Comendos
øvrige e-mail sikkerhedsløsninger, herunder arkivering- og
kontinuitetsløsninger.
SikkerMail fungerer ganske enkelt ved at Comendo scanner
al e-mail for spam og virus samt udfører kryptering og signering på vegne af kunden. Således scannes krypterede e-mails
også for virus før de når virksomheden.

SIKKERMAIL TIL DIGITAL POST

êê

Ingen begrænsninger på, hvor mange krypterede og signerede e-mails, der kan sendes og
modtages.

êê

Systemet er fleksibelt og kan tilpasses jeres
ønsker, der typisk er relateret til forenkling af
arbejdsprocesser.

êê

Driftsikker service.

êê

Løsningen kan betragtes som en alt-i-en løsning
- 24 timers support, et interface med stort overblik, en aftale.

SikkerMail kan integreres problemfrit med virksomhedens
digitale postkasse på Virk.dk. På den måde undgår den enkelte medarbejder at gå via Virk.dk for at modtage henven-
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SPAM + VIRUS FILTRERING

SIKKERMAIL - OGSÅ TIL DET OFFENTLIGE
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Det er også muligt at benytte SikkerMail til at integrere
offentlige instanser til Virk.dk - den enkelte instans kan med
SikkerMail på samme måde uproblematisk modtage virksomheders og borgeres henvendelser direkte i instansens mailsystem.

virk.dk

KRYPTERET

Ligeledes er det muligt at sende e-mails direkte fra medarbejderens mailklient til borgeres digitale postkasse på borger.dk.
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BRUGER
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