Vidste du, at GDPR også
er gældende, når du sender
og modtager data via mail?
Persondataforordningen,
træder i kraft 25. maj 2018, og
mailløsninger er også omfattet
af denne.
100% SIKKER MAILLØSNING

Når Persondataforordningen - også kaldet GDPR - træder
i kraft 25. maj 2018, så influerer dette også på din mailløsning,
og du kan i yderste konsekvens risikere store bøder, hvis dit system
ikke lever op til forordningen.
Persondataforordningen, tager nemlig
også stilling til om du, når du sender og
modtager mails med følsom persondata, gør dette på en sikker måde. Og det
er vel at mærke alle virksomheder, organisationer og private der er omfattet.
Med sikker@mail kan du kommunikere
sikkert med alle instanser:

FRA:
Offentlige myndigheder via Virk.dk
DIN
VIRKSOMHED

TIL/FRA:
Offentlige myndigheder.
TIL/FRA:
Virksomheder der har en sikker mailløsning.
TIL/FRA:
Virksomheder der ikke har en sikker mailløsning.

TIL/FRA:
Privatpersoner der ikke har en sikker
mailløsning og udlandet.

it works!

FÅ HJÆLP TIL AT FÅ STYR PÅ SIKKERHEDEN

Hvis du i dine mailkorrespondancer fra tid til anden
inkluderer fx. CPR-nummer i forbindelse med ansættelseskontrakter
eller helbredsoplysninger i relation til sygemeldinger/lægeerklæringer,
så betragtes dette som følsomme persondata, og disse fortrolige oplysninger
kan risikere at havne i de forkerte hænder.

NYT netIP PRODUKT: sikker@mail

Med dette produkt kan du gå fra usikre mails til sikre mails på ganske få dage.
sikker@mail INTRODUKTIONSTILBUD (min. 5 brugere)

5 Brugere
24.990,-

10 Brugere
34.990,-

20 Brugere
54.990,-

•
•
•
•

Et domæne (Fx. @dinvirksomhed.dk)
3 års licens
op til 18 mb pr. mail
Inkl. etablering og installation

OBS:
Priserne er ekskl. Virksomhedscertifikat. Der skal købes et virksomhedscertifikat pr. maildomæne.

FORDELE VED sikker@mail
•

Undgå at dine mails havner i de forkerte hænder.

•

Send krypteret/signeret mail.

•

Sikker to-vejskommunikation - send/modtag sikker
post til/fra offentlige instanser/virksomheder.

•

Send sikre mails til privatpersoner, som ikke nødvendigvis
har en sikker mailløsning.

•

Download fra Virk.dk og hent digital post automatisk med
sikker@mail.

•

Automatisk omdeling af post fra Virk.dk til rette personer.

•

Modtag fortrolige dokumenter (fx ansøgninger, lægeerklæringer) via sikker kontaktformular på dit website.

•

100% overholdelse af GDPR.

•

Plug- and Play løsning til Outlook.

•

Du får en advarsel, hvis du er ved at sende en usikker mail.

•

Der er integration til fagsystemer og hostede e-mailløsnin-

FORLØB
Analyse:
Behovsafklaring og kravspecifikation.
Herefter udarbejder vi et tilbud.
Kontrakt:		
Licensaftalen indgås.
Etablering:		
netIP koordinerer forløbet.
Outlook klargøres
Uddannelse:
Uddannelse af brugere, hvor alle
praktiske funktionaliteter i Outlook
gennemgås inden idriftsættelse.

ger fx Office 365.

Kontakt os for nærmere info:
8219 4444

it works!

