
Konfidensiell og sikker kommunikasjon
Digital kommunikasjon er etterspurt siden den er raskere
ogmer effektiv enn fysisk post. Standard e-postkorre-
spondanse tilbyr imidlertid ikke tilstrekkelig sikkerhet når
det gjelder utsending av e-post som inneholder sensitiv
informasjon.

De fleste meldingene som leveres til e-Boks, er av typen
statiske meldinger som ikke gir sluttbrukeren mulighet til
å svare eller gjøre noe. Det er imidlertid en økende
interesse for å sende ut meldinger som sluttbruker kan
handle ut fra.

Løsningen e-Boks Sikker dialog er et selvsagt valg som
medium for levering av sensitive data. Løsningen tilbyr en
sikker kanal for sensitiv og konfidensiell informasjon (slik
som personnummer eller andre typer unik bruker-ID),
finansielle rapporter m.m. Svarene blir rettet rett til
avsenders egne bedriftssystemer.

e-Boks Sikker dialog gir avsender muligheten til å eta-
blere konfidensiell, pålitelig og sikker kommunikasjon med
sluttbruker.

Avsender kontrollerer toveiskommunikasjonen, noe som
betyr at det er avsenderen som bestemmer om en
sluttbruker kan starte en kommunikasjon, svare eller sign-
ere digitalt på enkelte dokumenter.

Bruk av e-Boks Sikker dialog sammen med e-Boks
Portal løsningen gjør at avsender kan kommunisere gjen-
nom en egen kanal. F.eks. for virtuelle banktjenester.
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Fordeler for avsender

Ved implementering av e-Boks Sikker dialog vil
avsenderen kunne oppleve fordelene med digital
kommunikasjon.

Her kommer en liste over noen av fordelene som
e-Boks Sikker dialog vil kunne gi:

l Konfidensiell, pålitelig og sikker kommunika-
sjon med sluttbruker

l Autentisering, integritet og konfidensialitet i
all kommunikasjon

l Prosessoptimering via integreringmed egne
systemer og lenke til metadata

l Tidsbesparende håndtering av saker

Fordeler for sluttbrukere

Sluttbruker kan få tillatelse til å kontakte avsender
direkte, svare på dokumenter, signere kontrakter
m.v.

Her kommer en liste over noen av fordelene som
e-BoksSikker dialog vil kunne gi.

l Sikker digital kommunikasjon med et stort
samfunn, slik som banker, lokale og nasjo-
nale myndigheter

l Fri bruk for alltid av dokumentarkiv

l Send egne filer til avsender

l Tilgang til og arkivering av alle viktige dok-
umenter på ett sted

l Sikker og enkel tilgang direkte til e-Boks med
egnet nasjonal eID-autentisering, f.eks.
BankID

l Sluttbruker vil motta varsel når de har fått et
nytt dokument. Dette varsel kan sees på
nettet eller en mobil enhet
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Process

Prosessen for oppsett av dokumenter og strukturering
av sluttbrukerskjema utføres som et samarbeidmellom
avsender og e-Boks.

Sluttbrukerne blir bedt om å fylle inn spesifiserte felt
eller velge et emne for å sikre korrekt mottaksprosess på
avsenders nettsted.

Prosessflyten for oppsettet inneholder noen av disse
handlingene:

l Gjenbruk av eksisterende integrasjons-oppsett
med e-Boks

l grensesnitt er tilgjengelig via REST eller filtjen-
ester

l Svaralternativer på dokumenter kan konfigu-
reres på dokumenttype-nivå

l Spesifiserte felt eller emner kan settes opp slik at
de stemmer med konfigurasjonen av innboksen

l Forespørsler og skjema kan bli rettet mot en spesi-
fisert enhet

Egenskaper

e-Boks Sikker dialog tilbyr et utvalg av egenskaper
som er nyttige både for avsender og sluttbruker.

l Fleksibilitet | Avsenders innboks kan konfigureres
til å benytte seg av et spesielt Registreringsskjema
framfor en standard e-postdialog. Dette gjør at
avsender kan motta svar fra bedriftsprosesser i et
strukturert format, slik som kunderegistrering eller
selvbetje-ningsprosesser. Avsenders innboks kan
åpnes for kontakt med avsender, eller den kan
virke skjult for å begrense antallet innkommende
e-poster. Avsender kan opprette en eller flere
innbokser for å optimere kom-
munikasjonsprosessen i bedriften.

l Pålitelig levering | Essensen i en pålitelig
toveiskommunikasjon er å opprettholde kon-
fidensialiteten mellom avsender og sluttbruker. e-
Boks Sikker dialog sikrer inte-griteten og sik-
kerheten til innhold som sendes ogmottas, ved
hjelp av en moderne autentiserings-prosess.

l Digitale kontrakter | Signering benyttes normalt
til å bekrefte avtaler eller kontrakter, men kan også
benyttes som en sofistikert mottaksbekreftelse.
Basert på signeringsfunksjonen kan den digitale
prosessen for behandling av kontraktsdokumenter
bli strømlinjeformet. Sluttbrukeren kan enkelt
godta kontrakten ved å svare påmeldingen i e-
Boks.

Figuren viser flyten til en 100 % digital løsningmed
e-Boks Sikker dialog som inneholder integreringmed
egne systemer.
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