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Enkelt, Säkert och Effektivt
som all digital kommunikation borde vara



�SEFOS 

Med SEFOS, som är ett nytt tilläggsprogram 
till Outlook, kan vi nu hjälpa företag och 
organisationer med dessa utmaningar. 
Tjänsten skyddar all information som 
kommuniceras tack vare kryptering. 
Samtidigt är den både enkel att installera 
och att använda.

SEFOS tillåter exempelvis enbart validerade 
organisationer att kunna nyttja tjänsten och 
idag ebjuds en stark autentisering av 
användare med hjälp av bland annat Net iD 
och SITHS. Genom att kombinera de 
funktioner som SEFOS erbjuder, kan vi nu 
skapa möjlighet att skicka även person-
känslig information via Outlook Office 365, 
säger Björn Franzén Försäljningschef på 
Meaplus.

www.meaplus.com/sefos

info@meaplus.com

Vårt bidrag till sammhällets digitala utveckling
En enkel, säker och effektiv digital kommunikation
Digitalisering är en av vår tids stora möjligheter. Den hjälper oss inte bara att 
effektivisera långsamma och analoga processer. Digitaliseringen bidrar även 
till en stark samhällsutveckling där offentliga och privata verksamheter kan 
skapa bättre och snabbare service för sina medborgare och kunder, samtidigt 
som den kan minska arbetsbelastningen och sänka kostnader på insidan.

Med SEFOS blir säker digital kommunikation, enkel för alla!
En av många processer som med 
digitaliserings hjälp kan förbättras och 
effektiviseras, är den som idag 
hanterar kommunikation av 
personkänslig eller på annat sätt 
sekretessbelagd information och som 
skickas mellan olika verksamheter 
inom både offentlig och privat sektor. 

Microsoft Outlook Office 365 är en av världens 
mest sålda och använda program för 
kommunikation och hantering av e-post. En 
utmaning som dock skapar stora problem inom 
bl a offentlig sektor, är att e-post som skickas via 
Outlook, klassas som osäker. Därmed tillåts ej 
offentliga verksamheter att skicka exempelvis 
personkänslig, eller på annat sätt sekretess-
belagd information digitalt via tjänsten. 

Denna utmaning tvingar istället många att 
fortsätta använda brev, fax och i vissa fall även 
kurirpost för en stor del av sin kommunikation. 
Behovet av ett digitalt alternativ som är både 
effektivt, enkelt att använda och som samtidigt 
skyddar informationen från utomstående, är 
stor.



Trots att vi befinner oss mitt i den digitala tidsåldern 
tvingas fortfarande många organisationer och före-
tag att kommunicera känslig information via fax, 
brev och kurirpost. 
Med SEFOS har vi tagit fasta på orden enkelhet, säkerhet och 
effektivitet. Detta innebär att vi lagt stort fokus på att skapa en 
tjänst som gör det enkelt för nya organisationer att ansluta sig, 
samtidigt som applikationen är lika enkel att använda, som att 
skicka ett vanligt e-postmeddelande. Tack vare att all 
information och bilagor som skickas via SEFOS, blir krypterade, 
gör vi det möjligt att kommunicera även känslig information 
digitalt. Detta skapar en tjänst som vi med glädje kan erbjuda 
för att effektivisera olika processer inom offentlig och privat 
verksamhet.

SEFOS i korthet

Enkelt

Det är lika enkelt att skicka 
meddelanden via SEFOS 
som det är att skicka ett 
vanligt e-postmeddelande.

SEFOS kan enbart nyttjas av 
validerade organisationer 
och användare, samtidigt 
som alla meddelanden och 
bilagor är skyddade med 
stark kryptering. 

Säkert

Effektivt

Slipp fax, 
brev och 
kurirpost

Autentisering via Net iD 
För att möta kraven på stark 
autentisering kan vi idag 
erbjuda inloggning med 
hjälp av Net iD och SITHS

Slipp krångliga faxar och 
långsamma brev, med SEFOS 
kan alla användare skicka 
information digitalt på ett 
säkert, enkelt och effektivt 
sätt.

Anpassningsbart
Föredrar ni att använda en 
annan inloggningsmetod? 
Ta kontakt med Meaplus så 
hjälper vi er! 



Enkla steg för att komma 
igång och använda SEFOS

Registrera
Din organisation kan registreras genom 
att ni kontaktar Meaplus eller någon av 
våra auktoriserade partners. I samband 
med registreringen sker också en 
validering av företaget/organisationen

Anslut
Bestäm vilka användare som skall ha 
åtkomst till tjänsten. Addinet aktiveras 
enkelt för alla användare via  
Admingränssnittet i Office 365 och 
inbjudan skickas ut via SEFOS.

Logga in
När användaren är ansluten till 
tjänsten kan den enkelt logga in via 
den inloggningsmetod som 
organisationen valt. 

Skicka 
E-postmeddelandet skickas via
Outlook Office 365 som en krypterad
fil med den information och de
eventuellt bifogade filer som
inkluderats. Allt skyddat från
utomstående.

Ta emot 
Som en verifierad användare av 
tjänsten är det enkelt att ta emot 
och öppna krypterade meddelanden via 
PC/Mac och mobil. Väl inloggad sker 
det med ett enkelt knapptryck.



Användarexempel

Med SEFOS kan vi på ett enkelt sätt ersätta 
traditionell e-post som definieras som 
osäker. Alla meddelanden som skickas 
med SEFOS skyddas istället med stark 
kryptering från utomstående. 

Ersätt osäker e-post Mer effektiv sjukvård
Digital kommunikation mellan vårdgivare 
inom olika regioner och över länders 
gränser är många gånger ett stort problem. 
SEFOS skapar dock möjligheter för dessa 
att kommunicera med varandra oavsett 
geografisk placering.



Ersätt fax, brev och kurirpost
Med SEFOS kan vi nu äntligen ersätta 
traditionella metoder som fax, brev mm 
och istället kommunicera digitalt. SEFOS 
för Outlook O365 inte svårare att 
använda än att skicka ett vanligt e-post-
meddelande.

Förbättrad offentlig sektor
Tack vare att alla organisationer som 
ansluter sig till SEFOS-nätverket blir 
validerade, kan vi koppla samman dem 
digitalt och på så sätt skapa ett nätverk 
av olika organisationer och förvaltningar 
som kan kommunicera med varandra.

Enkelt, Säkert och Effektivt
"Som all digital kommunikation borde vara"
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Skapa interoperabilitet med SEFOS

Användare / 
Meddelandetjänst

infrastruktur
 Bakomliggande 

1. För att nyttja SEFOS behöver varje organisation registreras i en SEFOS nod.

2. I samband med registreringen blir organisationen validerad och därmed en verifierad 
användare i nätverket. 

3. SEFOS installeras som ett tillägg till Outlooks lokala eller webbaserade e-postklient. 
Installationen kan enkelt hanteras centralt via Office 365 admin center.

4. Varje organisation bestämmer själva vilken inloggningsmetod som skall tillåtas. Inbjudan till 
tjänsten görs via e-post från SEFOS admin konsol. 

5. Önskas annat klient certifikat än vad som idag erbjuds, kan SEFOS anpassas efter behov.  Ta 
kontakt med Meaplus för närmare information.

6. Information som skickas till en eller flera mottagare, krypteras via organisationens SEFOS nod 
och skickas därefter som en krypterad fil. 

7. På detta sätt är informationen skyddad med stark kryptering under hela transporten och till 
dess att mottagaren identifierat sig och öppnat meddelandet. 

8. På detta sätt kan SEFOS enkelt koppla ihop olika organisationer, myndigheter och företag både 
inom en och samma region men även mellan länders gränser. 

SEFOS använder följande tekniska standarder när 
det kommer till kryptering.

Symmetrisk kryptering: AES 256
Asymmetrisk kryptering: x509v3 / RSA 2048
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