
SEND SIKKERT TIL
 Det offentlige   •  Virksomheder   •  Privatpersoner

Send sikkert til alle
Sikker kommunikation til alle typer 

modtagere – også modtagere 
uden en sikker e-postløsning

GDPR og EU compliant
Overholder GDPR, danske og  

europæiske standarder og  
ISAE 3402 revisionserklæring

DPG - Digital Privacy Gateway
Send sikkert - lev op til offentlige krav og 
GDPR med DPG

DPG er løsningen, der sætter virksomheder i alle 
størrelser i stand til, at kommunikere enkelt og sik-
kert via krypteret og signeret post.

Udover traditionel sikker post, løser DPG også pro-
blemstillingen omkring sikker kommunikation med 
private og mindre virksomheder, via Microsoft Office 
Message Encryption (OME) og e-Boks*. 

DPG er 100% integreret med Outlook og Microsoft 
infrastruktur og understøtter både on-premise og 
cloud baseret Exchange (Office 365). 

Det betyder enkel og hurtig implementering uden 
påvirkning af mailflow, ingen ændringer i firewall 
opsætning, ingen nye administrative værktøjer og du 
sender direkte fra din velkendte Outlook.

Nemt og brugervenligt
En integreret del af virksom-

hedens Outlook – derfor samme 
velkendte mailplatform

Alt i én afsendelse
Understøtter teknologierne;  

s-mime, tunnelmail, TLS, 
Microsoft OME og e-Boks

Microsoft platform
Integreret med Microsoft  

Exchange, både on-premise og 
cloud baseret Exchange

Dansk udviklet og driftet
100% dansk udviklet og drevet  

service, hvor vi tager os af alt fra 
drift til support 



  

Den lille knap der 
sikrer alt!

Send sikkert til alle knappen er et add-in til 
Outlook, der fjerner al bekymring om hvem, 

hvor og hvordan du sender sikkert.  
Knappen løser og sikrer, at du  

ALTID sender 100% sikkert til ALLE.

Office 365

OME

Div. afsendelsessys.

E-boks tilslutning

NemID

Tunnelmail

send  
sikkert 
til alle

*Se e-Boks produktarket.



Outlook som du plejer
DPG’s unikke design gør  
det lettere end nogensinde, 
at sende sikkert.

Med sit moderne design udvider 
DPG dine muligheder, fra blot at 
sende sikkert til andre med en sik-
ker post løsning, til at kunne sende 
til alle - uanset om modtageren 
har en sikker postløsning eller ej.

DPG  analyserer automatisk mod-
tagerforholdende og vælger den 
optimale afsendelsesmetode  
– du skal blot trykke på én knap.

Det betyder, at du undgår, at dine 
data ender i de forkerte hænder.

DPG understøtter og integrerer 
sig med Microsoft infrastruktur.
Opsætning og konfiguration 
administreres direkte i standard 
Exchange/AD.

Ydermere undgår du flytning af 
MX record hvilket betyder, at du 
bevarer kontrollen over dit eget 
mailflow samt kan anvende DKIM 
og DMARC.

DPG henter og validerer certifika-
ter direkte hos NemID, så du slip-
per for manuel håndtering lokalt 
på medarbejderes PC’er.

	Kryptering, signering og 
send sikkert til alle i én 
og samme løsning 

	Intuitivt og brugervenligt 

	En løsning til din 
Microsoft platform 

	Dansk revideret og lever 
op til danske og  
europæiske standader 

	Fleksibel abonnements-
struktur og løsninger til 
alle typer virksomheder 

	Mulighed for e-Boks 
integration og e-Boks 
tilslutningsaftale

Dine fordele

Sådan virker DPG

www.sikker-post.dk

Azure
Office 365

Transport-regler

Azure / on premise

On premise
Exchange

• Har du brug for at sende 
100% sikre mails?

• Vil du gerne sende til både 
offentlige, private virksom-
heder og private personer 
med ét system? 

• Skal du overholde GDPR?

• Ønsker du, at dine data kun 
opbevares indenfor EU?

• Vil du have et system der 
ikke kræver undervisning?

Er DPG noget for dig?


