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Ønsker I at forbedre arbejdsgangene ved afsendelse og besvarelse af sikre 
mails?

Send Sikkert er en Outlook-komponent, der gør det muligt, på en sikker og overskuelig måde, at sende 
sikre emails til andre virksomheder og myndigheder.

Send Sikkert giver en interaktiv og direkte tilbagemelding på validering af mail-adresser/certifikater. 
Dermed undgås at forsinkede fejlmeldinger forstyrrer arbejdsprocessen i sagsbehandlingen.

Version 3.3 af Send Sikkert tilbyder bl.a.:

• ”Outlook-like” brugergrænseflade med detaljeret feedback til brugeren, herunder visning af hvilken 
type sikkerhed der anvendes.

• Understøttelse af den danske standard for tunnelkryptering, det vil sige der kan sendes sikkert til 
enkeltpersoner inden for de virksomheder og myndigheder, der kan modtage i dette format.

• Understøttelse af sikre forbindelser (TLS) til andre virksomheders mailsystem.



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 120 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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Modtagere angives i hver sin linje. Når feltet forlades, eller der klikkes på ’Tjek’, vil der blive valideret, om 
der kan sendes sikkert til den pågældende modtager. Resultatet af valideringen angives både med farver 
og en tekst.

Der er mulighed for at vise og søge i listen over alle domæner i Danmark, er understøtter tunnelkrypte-
ring. Dette letter muligheden for at sende sikkert til enkeltpersoner, og ikke kun til sikre postkasser.

Hvis der er konfigureret sikre linjer (TLS) til specifikke samarbejdspartnere, er der også mulighed for 
sikkert at sende til enkeltpersoner i disse organisationer. Dette vises også ud for mailadressen, således 
at man kan sikre sig, at kommunikationen foregår sikkert.

I ’Fra’-feltet kan man vælge hvilken afsendercertifikat, der signeres med for den aktuelle email.

Brugergrænsefladen
Send Sikkert’s brugergrænseflade sikrer en intuitiv dialog med brugeren.


