Office 365 Mail Kryptering
Nem og sikker udveksling af følsomme oplysninger
Flere og flere virksomheder rammes af IT-kriminalitet, og alle virksomheder er udsatte. En af hackernes primære
metoder til at få adgang til følsomme firmadata og oplysninger er virksomhedernes e-mail., Så hvordan kan I beskytte
jeres data?
Udover de åbenlyse værktøjer til at sikre jeres data, er der mailkryptering.

Nem kryptering af fortrolige personoplysninger
Office365 Mailkryptering beskytter jeres oplysninger ved at sikre at det kun
er den tiltænkte modtager som kan åbne/læse indholdet. O365 Kryptering
er yderst brugervenlig, og kræver kun ét ekstra klik i Outlook før der
trykkes send.

”Passende sikkerhedsforanstaltninger” i forhold til
GDPR
Mail kryptering er en del af kravet i artikel 32 i Persondataforordningen om
passende sikkerhedsforanstaltninger, når personlige data håndteres. Ved
at bruge Office 365 Mail Kryptering sikres jeres e-mails ved hjælp af to lag:
Kryptering på transportlaget gennem et TLS-aktiveret netværk, samtidig
med at selve indholdet krypteres ved hjælp af jeres egne
krypteringsnøgler.

Hvordan virker det?

Kom i gang med Office 365
Mail Kryptering
Vi har sammensat en Get started Pakke
på Office 365 Mail kryptering, hvor vi
konfigurerer, styler og brander det til
jeres stil, underviser jeres brugere og i får
nogle korte guides.

Get Started Pakken koster

8.500 ,Pakken forudsætter at i har de rigtige
licenser (Office 365 E3/ E5 eller Microsoft
365 E3 eller E5) Licensen kan tilkøbes til
Exchange Online Plan 1 & 2 , O365
Business Essentials / Premium.

Office 365 Mail Kryptering bygger på Microsoft Azure Rights Management
(RMS), hvor man kan opsætte centrale regler for læsning og kryptering af
emails. Man kan vælge at kryptere alle e-mails, alle e-mails til en specifik modtager eller manuelt vælge hver gang en
e-mail skal krypteres. Der er intet behov for at installere ekstra software, add-ons til mailprogrammer eller lignende.

Skriv din e-mail
ganske som du
plejer

Vælg med hvilke
tilladelser
modtageren må læse
og behandle e-mailen
og indholdet

Læs på: www.rackpeople.com kontakt os på mail: salg@rackpeople.dk / tlf: 7070 1111

Modtageren vil få en e-mail
med besked om, at de har fået
tilsendt en beskyttet
meddelelse. Personen skal
klikke på linket for at læse emailen

