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Inledning
Proceduren är för både Cryptshare Webb och Cryptshare för Outlook.
Re-aktivering QUICK - Endast när den har varit aktiv tidigare men slutat fungera.
Cryptshare använder engångslösenord för att säkra data på väg från (A) till (B). Detta är mycket säkert och
enkelt att använda när du skickar överföringar till olika mottagare.

Om du skickar till samma mottagare ofta så kan Cryptshare QUICK-teknologi hantera engångslösenorden
mellan dig och mottagaren automatiskt. Allt du behöver göra är att skapa en QUICK-anslutning till mottagaren.
När QUICK har aktiverats kan du skicka och ta emot överföringar utan lösenord.
När det finns QUICK mellan två användare och en av dem har tappat bort/återställt webbläsarkakor, har bytt
webbläsare eller har bytt dator, kan man re-aktivera samma QUICK.
Värt att notera är att en webbläsare kommer att ha olika uppsättningar cookies beroende på om den är startad
via programportalen eller inte, vilket också påverka vilka QUICK-anslutningar som är tillgängliga i browsern.
Om det gått mer än 30 dagar sen förra gången det skickades något mellan parterna så måste man också reaktivera QUICK då denna ”cookie” bara lever i 30 dagar.

Re-aktivering används också när man behöver mer än en webbläsare / klient konfigurerad med
QUICK i samma ände som i fallet med ett grupp-e-postkonto där varje medarbetare använder
gruppkontot från sin egen dator (egen webbläsare / klient).

Det finns en manual med titeln Cryptshare - Re-aktivera QUICK instruktioner som användarna kan följa för
re-aktivera QUICK själv eller med extra hjälp från en administratör (Support):



Re-aktivering själv
Administrativ re-aktivering

(Användaren skapa re-aktiveringskoden)
(Supporten skapa re-aktiveringskoden)

I den här proceduren visar vi dig som administratör de steg du behöver följa för att hjälpa användaren att reaktivera QUICK (Administrativ re-aktivering).
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Re-aktivera QUICK - Korta instruktioner
För både Cryptshare Webb och Cryptshare för Outlook

Re-aktivera QUICK mellan två användare
Användare (A)
Användare (B) med fungerande QUICK
Förutsättningar:
(A) Använder Cryptshare utan problem med andra användare (mot andra användare utan QUICK tex).
Detta indikerar att användaren redan har verifierat sitt e-postmeddelande i sin klient. Användaren kan
testa detta genom att skicka något till sig själv.

Instruktioner:
1. (A) får ett felmeddelande när denne skickar till eller tar emot en QUICK-överföring från (B).
Felmeddelande:

QUICK-inloggningsuppgifter saknas

2. Välj

Administrativ re-aktivering

3. Ange re-aktiveringskoden:

Ange re-aktiveringskoden skapad av administratören.

Klart
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Re-aktivera QUICK - Administratörsproceduren
För både Cryptshare Webb och Cryptshare för Outlook
I dessa instruktioner utgår vi från att administratören vet vad Cryptshare är och hur och vad användare
använder det till.

1. Öppna ett Easit-ärende om det inte redan finns.
Användaren (eller administratören) måste öppna ett Easit-ärende av två skäl:
-

Cryptshare hanterar känslig information och vi får inte ”hjälpa att öppna” känslig och krypterad information
utan att först utföra ett säkerhetsfilter för användaren som gör begäran.
Vi testar proceduren och vi vill att så mycket information som utbyts mellan användaren, Support och
administratören ska visas i ärendet.

Rubrik:
Handläggargrupp:

Cryptshare - re-aktivera QUICK till användarensmejladress@regionuppsala.se
IT-förvaltade system

2. Be användaren att följa instruktionerna som beskrivs i …
Cryptshare webb - Re-aktivera QUICK - Användarinstruktioner
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/it-system/cryptshare/cryptshare-web-menu-reactiv-sv.pdf

De vanligaste situationerna är:
Administrativ re-aktivering
När (A) har tappat bort/återställt webbläsarkakor, har bytt klient eller har bytt
dator eller om det gått mer än 30 dagar sen förra gången det skickades något
mellan parterna.
I detta fall behöver (A) hjälp från Support som skapar en re-aktiveringskod för
att re-aktivera QUICK.
Steg-för-steg-instruktioner nedan.
Re-aktivering själv
När (A1) har QUICK konfigurerad på en klient och vill konfigurera en andra klient
(A2).
Detta är en vanlig situation när man vill använda QUICK med samma grupp-epostkonto för mer än en medarbertare på samma avdelning.
Här kan du (A1) själv skapa en re-aktiveringskod för att konfigurera en andra
webbläsare (A2). Supporten behöver inte skapa någon kod.
Steg-för-steg-instruktioner nedan också.

Mer komplext scenario
Denna andra mer komplexa situation kan också lösas med QUICK. När olika
användare från två olika avdelningar använder gruppkonton med olika
webbläsare.
Man kan använda båda aktiveringstyperna för att skapa detta scenario
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I det här steget har vi föredragit att gruppera flera steg och visa hur användaren kommer att följa dem genom
användarinstruktionerna för att re-aktivering QUICK. Detta frör att både du och användaren ska känna till dem.
Obs! Av säkerhetsskäl ska koder du genererar endast levereras till den användare som e-posten tillhör och
inte till någon annan.
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Webb - Administrativ re-aktivering
Om du får ett felmeddelande när du skickar eller tar emot en QUICK-överföring så kan
detta lösas med en re-aktiveringskod från Supporten.
Obs! Förväxla inte

Re-aktiveringskod
Verificationskode

som används för att re-aktivera QUICK
som används för att verifiera ditt e-postkonto

Ett felmeddelande visas när du försöker …
… skicka överföringen
… eller …
… hämta överföringen.

Välj Administrativ re-aktivering + Nästa

QUICK är re-aktiverat

Ange koden skapad av Support
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Webb - Re-aktivering själv
Skapa QUICK re-aktiveringskoden

Webbläsaren (A1) som har QUICK
kan skapa och erbjuda en kod till (A2).
(A1) Klicka Hjälp

Klicka Re-aktivera

Klicka Skapa

(A2) behöver den här koden
för att re-aktivera sin webbläsare.
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Webb - Re-aktivering själv
Använd QUICK re-aktiveringskoden
(A2) skickar eller hämtar en överföring från (B) som vanligt.
(A2) få felmeddelandet och använder koden från (A1).
Obs! Förväxla inte

Re-aktiveringskod
Verificationskode

(A2) skickar överföringen

som används för att re-aktivera QUICK
som används för att verifiera ditt e-postkonto

… eller …

… hämta överföringen.

Ange koden skapad från (A1) webbläsare/klienten
Välj Re-aktivering själv

QUICK har re-aktiverats

Obs! Titta på din lista över potentiella givare
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Outlook - Administrativ re-aktivering
Om du får ett felmeddelande när du skickar eller tar emot en QUICK-överföring så kan
detta lösas med en re-aktiveringskod från Supporten.
Ett felmeddelande visas när du försöker …
… skicka överföringen
Klicka på Starta re-aktivering

Välj Administrativ re-aktivering

QUICK har re-aktiverats !

QUICK är re-aktiverat

… eller …

… hämta överföringen.
Klicka på Fortsätta
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Outlook - Re-aktivering själv
Skapa QUICK re-aktiveringskoden

Klienten (A1) som har QUICK
kan skapa och erbjuda en kod till (A2).
Klicka först på Hjälp

Klicka Skapa

(A2) behöver den här koden för att re-aktivera sin klient.
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Outlook - Re-aktivering själv
Använd QUICK re-aktiveringskoden
(A2) skickar eller hämtar en överföring från (B) som vanligt.
(A2) få felmeddelandet och använder koden från (A1).
Ett felmeddelande visas när du försöker …
(A2) skickar överföringen
Klicka Starta re-aktivering

Välj Re-aktivering själv

QUICK har re-aktiverats !

QUICK re-aktiverats

… eller …

… hämta överföringen.
Klicka Fortsätta
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Hur supporten genererar en re-aktiveringskod till användaren
1. Logga in på webbadministratör
2. URL:
Användare:
Lösenord:

https://crypt-ap-01.lul.se:8443/
quickadministrator
finns på https://passdb.regionuppsala.se/WebClient/Main?itemId=48217970-b01e-4510-9654-17cf6946ae0a

3. Ange användarens e-postadress i det här formuläret (nedan) och följ instruktionerna för att generera
koden.

Det är viktigt att den genererade koden endast levereras till den användare som e-posten tillhör och inte
till någon annan. Detta omfattas också av säkerhetsreglerna.
Till användare (A) i detta fall. Man kan tex skicka koden till användaren (A) via e-post.
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Andra möjliga situationer
Ibland kan en återställning hjälpa för att fixa
en någon mer komplex situation.

Ibland saknas QUICK-inloggningsuppgifter.
Då visas detta meddelande

