Deltagon Säkra meddelanden till Previa
Vill du skicka säkert, krypterat meddelande till Previa?
För att skicka ett meddelande till någon på Previa så det blir krypterat följer du stegen nedan.
1.
2.
3.
4.

Surfa till https://securemail.previa.se
Skriv in din mailadress
Skriv in siffrorna som visas vid punkt A (nya siffror genereras för varje inloggning)
Klicka på Fortsätt
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Du har nu kommit in i portalen som befinner sig på en krypterad Previa-server i Sverige. Här
kan du skriva ditt meddelande och bifoga eventuella filer. Nedan ser du en detaljerad
instruktion för att skicka meddelande till Previa.
5. I fältet Mottagare, skriv in mailadressen vindeln@previa.se.
6. Om du vill lägga till en adress klickar du på det gröna pluset så skapas en ny
adressrad då det endast kan vara en adress per rad. Vill du ta bort en adressrad
klickar du på det röda krysset vid den adressrad du vill ta bort.
7. Ange ett lämpligt ämne i fältet Ämne
8. Ange meddelandet i meddelanderutan
9. Om du vill lägga till en fil klickar du på Bläddra och söker fram din fil.
10. Markera filen du vill bifoga och klicka på Bifoga
11. Klicka på Sänd när du är klar
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En bekräftelse visas och du kan om du vill spara meddelandet och bifogade filer hos dig på
lämplig plats.
12. Klicka på rullisten för att välja format du vill spara ned. Vanligast är zip.
13. När du valt filformat klickar du på Spara
14. Vill du skriva fler meddelanden klickar du på Nytt meddelande och upprepar stegen
från punkt 5 på föregående sida.
15. För att avsluta kan du antingen klicka på Avsluta eller stänga ner webbläsarens
fönster helt på krysset uppe i högra hörnet.

Din inloggning sparas inte utan gäller endast då du aktivt är inloggad tills du avslutar
sessionen eller stänger fönstret i webbläsaren. Meddelandet du skickar hamnar i den
Previaanställdes inkorg i Outlook och hanteras enligt Previas e-postpolicy.

Hjälp

?
Är du osäker på något i portalen kan du klicka på ? som alltid finns uppe till höger i
samtliga vyer när du är inloggad. Utöver det kan du kontakta avsändaren som i sin tur kan
koppla ihop dig med Previas systemförvaltare för funktionen.

Övrigt
Leverantör och utvecklare av tjänsten är Deltagon Group OY därav visas det i portalen samt
att det benämns ”Deltagon säker e-post” men allt finns som tidigare nämnt hos Previa i
säkerhets certifierad datahall på svensk mark och allt innehåll är krypterat.
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