PRODUKTBLAD

Sikker Mail
Ønsker I at øge sikkerheden og minimere
administrationen i jeres elektroniske kommunikation?
Og ønsker I:
•

at afskaffe papirbaseret kommunikation, men fastholde sikkerheden.

•

at sikre fortrolighed, når I kommunikerer følsomme oplysninger til kunder og samarbejdspartnere?

•

generelt at opnå en høj grad af sikkerhed i virksomhedens elektroniske kommunikation?

•

at benytte en standardiseret løsning af høj og gennemprøvet kvalitet?

SEPO er en fleksibel mail gateway, der håndterer sikre mails. Indgående sikre mails dekrypteres og valideres,
inden de sendes videre. Udgående mails krypteres og signeres inden de sendes videre. Alle operationerne kan
tilpasses.
Med SEPO behøver I ikke at bekymre jer om, at en mail ender i de forkerte hænder, eller om en medarbejder
glemmer at aktivere sikkerheden.
I vælger selv, om I ønsker løsningen som en inhouse løsning, der implementeres i jeres virksomheds eksisterende
IT-miljø eller som en hosted service leveret af DSI-NEXT.

Løsningen er baseret på den internationale X.509 standard og understøtter både NemID og Digital Signatur, samt
alle relevante krav fra regeringen til myndighederne under eDag1, 2 og 3.
Sikker Mail understøtter også tæt integration til borger.dk og virk.dk.
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Tillægsprodukter
Send Sikkert
- Anvendes i MS Outlook til at sætte signeringsmærker på mails. Den digitale signering og kryptering foretages i
SEPO, hvor nøglerne ligger.
Send Digitalt
- Er en Outlook komponent, der gør det muligt, på en sikker og overskuelig måde, at sende og modtage digital
post til/fra borgere og virksomheder via e-Boks. Send Digitalt er også en god støtte ved afsendelse af sikker mail
direkte til andre myndigheder, virksomheder eller borgere - Og understøtter endog brevforsendelse via Doc2Mail.
Domæne/tunnelkryptering
- Automatisk kryptering imellem to eller flere domæner (f.eks. samarbejdspartnere)
Mailfordeler
- Giver mulighed for at fordele indgående mails til mere end blot en enkelt postkasse.
Fordelingen tager bl.a. udgangspunkt i opsætningerne i Digital Post (E-Boks)
Sikker Adgang
- Generisk loginløsning baseret på den digitale signatur NemID. Sikker Adgang understøtter også signering af
dokumenter, samt login fra mobile devices. Løsningen er meget fleksibel og kan udvides med eksempelvis brugernavn/password, Active Directory, DanID’s attributtjeneste samt andre autentifikationsmekanismer.
Herudover tilbyder DSI-NEXT rådgivning og konsulentbistand inden for PKI-området.

Om DSI-NEXT
DSI-NEXT A/S udvikler og leverer intuitive IT-løsninger til både det private og det offentlige
marked. Virksomheden er en del af JS Holding-koncernen, der beskæftiger godt 100 personer,
omsætter for over 100 mio. kr. og har en egenkapital på 40 mio. kr.
Vores dedikerede Digital Signatur-afdeling har igennem snart 10 år udviklet og implementeret
løsninger baseret på den offentlige digitale signatur (OCES) og Nets Danmarks NemID.
Vores kunder inden for dette område består af en lang række kommuner, regioner, styrelser samt
større virksomheder inden for bl.a. pensionsbranchen og banksektoren.
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