
 

 

Permido Data Sheet 

Sikker og brugervenlig e-mail kryptering for alle.  
Permido er den ukomplicerede løsning til e-mailkryptering. Permido er relevant for alle, der arbejder 

med fortrolige eller følsomme oplysninger, herunder HR-medarbejdere, revisorer, advokater, 

sundhedsvæsenet, den offentlige sektor, skoler, økonomiske rådgivere, boligselskaber, private 

foreninger etc.  

Primære fordele 

 Send e-mails der overholder GDPR-kravene  
 Sikrer at e-mails kun kan læses af den tilsigtede 

modtager  
 Modtagere kan være privatpersoner, 

virksomheder eller det offentlige (tunnel mail)  
 Modtagere kan besvare krypteret, f.eks med 

vedhæftede filer  
 To-faktor validering med SMS  
  Webmail-løsning til ikke-Outlook brugere så 

som Gmail, Mac og mobile enheder 
 Permido og andre 3. parter har ingen adgang til 

kundens krypteringsnøgle eller e-mail indhold  

Simple Workflow 

 Produkttræning unødvendigt – så nem at alle kan 
bruge det  

 Nemt at anvende for modtagere 
 Simpel integration med Microsoft Outlook 
 10 minutters installation

 
Systemkrav 
 Outlook 2010-2019, Office 365 64/ 32bit. 
 Desktop OS: Windows 7 eller nyere, med .NET 4.6.2 eller nyere. 
 Server OS: Windows 2008R2 eller nyere. Net 4.6.2 eller nyere.  
 100 MB fri hard disk plads  
 
Produkt funktioner 
 Outlook Add-in.  
 End-to-end kryptering.  
 Private: modtager via portal (uanset hvem modtager er).  
 Virksomheder: supporterer både Permido og medarbejder-

signatur (automatisk S/ MIME Krypterring).  
 Offentlige: tunnelmail  
 Obligatorisk to-faktor validering: afsender og modtager er 

valideret af Permido og via SMS.  
 Erstatter SMTP med en sikker service (HTTPS) for transport.  
 Vedhæftede filer op til 100 MB pr. fil. 

 
Mulighed for API til software udvikling (Add on) 

Kryptering 
 Web: HTTPS(TLS1.2) 
 Storage: AES-256-CBC 

ISAE 3402-II Certified 

 

Permido er en ledende software-udvikler af sikker end-to-end 
kryptering. Permido gør det muligt for virksomheder, 
privatpersoner og offentlige instanser at sende sikre e-mails på 
en brugervenlig måde.  

Self-Service Portal 

 Opret og slet brugere   
 Nustil kodeord  
 Audit log 
 Overblik over forbrug  
 Rollebaseret administration  
 Revoke e-mails 
 Tilpas tekst, logo og farve på notifikationsmail 
 Mulighed for eget valg af krypteringsmetode 

 
 

Betingelser og vilkår 

 Support på dansk og engelsk 
 Betal kun for aktive brugere 
 Gratis 30 dages test  


