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Inledning 
IT-stödet för Cryptshare. 

Cryptshare för Outlook-plugin och Cryptshare webbappen används inom Region Uppsala för säkert 
utbyte av information mellan två parter där minst en är medarbetare inom Regionen.  

Cryptshare kan hantera känslig information inklusive tex patient- och personuppgifter. 
Observera att Cryptshare EJ kan hantera Säkerhetsskyddsklassificerad information (nationell 
säkerhetsinformation). 

Medarbetare inom regionen kan både skicka och ta emot information. 
I detta fall inkluderar medarbetare inom regionen alla användare med en e-postadress av dessa typer: 

@ akademiska.se  @ regionuppsala.se 
@ ul.se  @ privat.regionuppsala.se 
@ varuforsorjningen.se @ rbcuppsalaorebro.se 
@ externa.regionuppsala.se @ rccuppsalaorebro.se 

Även om denna användarhandledning handlar om Cryptshare för Outlook-plugin så kommer vi ibland 
nämna Cryptshare webb då det i ett utbyte mellan två användare kan finnas en som behöver använda 
Cryptshare webb. 

Beroende på situation eller scenario kan en användare använda någon av de två lösningarna. 
De är också kompletterande när det behövs. 

Cryptshare för Outlook  Installeras och används endast av medarbetare inom Regionen. 

Cryptshare webb Kan användas av både medarbetare inom Regionen och externa parter. 
https://securetransfer.regionuppsala.se/ 

 

Systemet kräver inte att användaren är registrerad i förväg. 

All överföring och lagring av filer i systemet sker krypterat. 

Filer sparas i 10 dagar och tas därefter bort automatiskt. 

Det sker ingen backup av filer som hanteras i systemet och därför får inte detta system vara primärkälla för 
data som inte lagras någon annanstans eller data som inte kan återskapas. 

När en fil hämtats av mottagaren och lagras på dennes lagringsyta så är filen inte längre krypterad. 

Om syftet är att filen hela tiden ska hanteras krypterat rekommenderar vi att filen först krypteras med hjälp 
av ett program avsett för detta. 

Tekniska krav 
Cryptshare för Outlook plugin kan redan vara installerat och visa dess åtkomstikoner i Outlook. Om inte, 
be din datoradministratör att installera pluginprogrammet. 

Cryptshare webb: Om du inte har din dator till hands med Outlook eller inte är medarbetare inom regionen 
kan du använda Cryptshare webbappen istället. 
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Säkerhetsfunktioner 
Om någon försöker logga in till en försändelse och anger fel lösenord 3 gånger så låser systemet detta 
lösenord i 1 timme. Efter 10 misslyckade inloggningsförsök kommer hela försändelsen tas bort. 

Administratören och avsändaren får ett mejl om något av ovanstående inträffar. Administratören kan häva 
låsningen men inte återställa borttagna filer. 

Alla försändelser som sker via systemet loggas. Det går alltså att se när en fil skickades respektive 
hämtades, vilken e-postadress som genomförde åtgärden och från vilket IP-nummer det skedde. 

 

Adressen till systemet 
Cryptshare för Outlook plugin: Åtkomstikoner i MS Outlook. 

Cryptshare webb: https://securetransfer.regionuppsala.se 

 

Fördelar  
Tillägget Cryptshare för Outlook plugin erbjuder ett enkelt sätt att skicka krypterade meddelanden eller filer 
i alla storlekar, när som helst. 

För att använda Cryptshare dagligen är det enklast att göra det direkt i ditt e-postprogram. 

Fördelar med integrationen i MS Outlook är: 

1. Möjligheten att skicka och ta emot säkra e-postmeddelanden och stora filer från den välbekanta 
Outlook-miljön. 

2. Tillgång till de adressböcker som är integrerade i Outlook. 
3. Möjlighet att använda formateringsalternativen i Outlook Editor. 
4. Lagring av skickade och mottagna meddelanden i din egen brevlåda. 
5. Bekvämt bifogande av filer och hela mappstrukturer (t.ex. med hjälp av dra och släpp). 
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Skicka en fil (eller meddelande) 
För att skicka ett meddelande eller stora filer säkert från Outlook så kan man skapa ett nytt e-
postmeddelande som vanligt. 

  

Steg 1 

Bifoga filer 
Som vanligt. 

Dra och släpp dina filer till ditt 
meddelande. 

Alternativt kan du använda Gem-
knappen för att bifoga önskade filer. 

 

Steg 2 

Cryptshare aktivering 

Klicka på E-postklassifiering-
knappen uppe till vänster och välj 

en klassificering. 
 

Detta aktiverar Cryptshare-
sidofältet. 

 

Du kan använda sidofältet 
BIFOGA FIL 

eller den vanliga gemknappen 
för att bifoga fler filer. 

Steg 3 

När du är klar med meddelandet 
klickar du på Skicka som vanligt. 



 Cryptshare för Outlook Sidan 6 (16) 

 Titel 
Cryptshare för Outlook - Användarhandledning 

Version 
2.1 

 Skapat av 
Jose Petri de Luna 

Versionsdatum 
2021-05-03 

 

 

E-postklassificering 
 

 

 

 

Steg 4 är att det dyker upp en dialogruta med lite olika alternativ samt en beskrivning av den valda 
klassificeringen. 

 

         
 

Publik / Reglerad 

Man kan inte (behöver inte) aktivera 
Cryptshare. 

 

Publik: Information som är skapad eller 
samanställd för allmänheten där 
konsekvenserna av spridning till eller 
exponering för obehöriga inte medför 
någon negativ påverkan för Region 
Uppsalas verksamhet eller enskild 
individ. Uppgifterna omfattas normalt inte 
av sekretess.  

Reglerad: Information som är av intern 
karaktär för intern användning. 
Konsekvensen av spridning till eller 
exponering för obehöriga medför inte 
någon negativ eller kan innebära måttlig 
negativ påverkan för Region Uppsalas 
verksamheter eller enskild individ. 
Uppgifter omfattas normalt inte av 
sekretess. 

  

Steg 4 
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Överföringsalternativdialog 

 

  

Steg 4 

Överföringsalternativ 

QUICK 

Aktivera QUICK-
knappen om du vill 

upprätta en 
permanent säker 
anslutning med 

mottagaren. 
 

Steg 5 

Starta överföring 
av filerna. 

Överförings alternativ 

Bestäm hur länge filen 
ska vara tillgänglig för 

hämtning (max 10 
dagar) och på vilket 

språk mottagaren ska 
meddelas. 

Lösenord via SMS 

Mottagaren får ett 
SMS med lösenordet. 

 

Lösenord får INTE 
skickas som mejl till 

mottagaren. 

 

Visa filnamn 

Steg 6 

Nummerval 
Välj eller ange mobilnumret. 

Ett nummer kommer att begäras för 
varje mottagare av denna sändning. 

 

Du kan hitta mobilnummer till 
medarbetare här: 

https://blustar.lul.se/BluStarWeb 

Steg 7 
Bekräfta 
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Filhämtningsprocess 
Om mottagaren inte har Cryptshare för Outlook installerad på sin dator så behöver mottagaren följa 
instruktionerna som kommer via mejl för att hämta filerna. (Instruktioner finns också på sidan 10) 

Om mottagaren har Cryptshare för Outlook installerad på sin dator så följ nästa steg. 

Ta emot Cryptshare-överföringar i Cryptshare för Outlook 
Om Cryptshare för Outlook är installerat upptäcks inkommande överföringsaviseringar och motsvarande 
objekt infogas i Transfer Manager (nedladdningshanteraren). 

Obs! Det är smidigt att använda Transfer Manager från Outlook som du ser på bilden nedan. 

En länk (Hämta filer) visas också i e-postmeddelandet vilken öppnar webbapplikationen , använd 

istället Transfer Manager  som gör nedladdningshantering mycket enklare. 

 

 

 

 

 

  

Nedladdningsalternativ 

Beroende på innehållet i 
överföringen visas olika 

alternativ. 

Aktivera QUICK 

Om avsändaren har angett att denne önskar aktivera QUICK så kommer en 
fråga om att aktivera detta att visas efter att du har angett lösenordet och 

laddat ned filerna. 

Klicka på JA om du vill etablera en QUICK-anslutning med den här 
användaren, detta innebär att ni inte behöver ange lösenord vid framtida 

överföringar. 

Transfer Manager 

webbapplikationen 

Hämtning av data 

Här kan du börja 
nedladdningen. Du 

behöver Lösenordet 
du fått från 

avsändaren. 
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Transfer-Manager 
Meny med lista, information och status för alla dina försändelser och mottagningar. 

 

 

 

 

  

Visa lösenord 

Lösenordet du använde lagras 
lokalt krypterat och kan visas 

med knappen. 

På det här sättet kan man 
komma åt engångslösenord. 

Här kan du återkalla överföringen 
om du behöver. 

UPLOADS   –   DOWNLOADS 
Uppladdningar   -   Nedladdningar 

Två separata menyer. 

Liknande information. 
Olika åtgärder. 

Starta nedladdning 

Öppna informationen 
om en överföring med dess 

kontrollknapp. 

Visa nedladdning 
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Ta emot Cryptshare-överföringar i Cryptshare webb 
Cryptshare-webb används om man skickar ett meddelande till någon som inte är en medarbetare i 
regionen. Man kan använda cryptshare webb även fast man har cryptshare outlook-plugin installerat. 

 

 

 

 

 

  

Steg 1 

Mottagare får notifiering 

När en mottagare har en fil 
att hämta har det alltid 

föregåtts av ett e-
postmeddelande. 

Genom att klicka på länken 
Ladda ner filer i 

meddelandet kommer man 
direkt till rätt försändelse. 

För att hämta filen/filerna 
krävs rätt lösenord. 

 

Steg 2 

Skriv in lösenordet 

 

Om QUICK är aktiverat sen 
tidigare visas inte detta fönster 

eftersom inget lösenord behövs. 
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Du kan lagra filerna direkt på 
din dator eller öppna och visa 
dem om du har ett program 

installerat för att öppna 
filtypen (.pdf Adobe Reader, 
.docx Microsoft Word, .jpg 

Foton, osv.) 
 

Steg 3 

Hämtning 

Om alla filer i en försändelse ska 
hämtas välj  

Ladda ner alla filer som en ZIP. 

 

Annars kan enskilda filer och meddelanden 
hämtas. 
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Re-aktivering QUICK - Endast när QUICK har varit aktivt 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. 

Om det finns QUICK mellan två användare och en av dem ominstallerar Outlook, byter webbläsare eller 
byter dator, kan man re-aktivera samma QUICK. 
Värt att notera är att din 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 
re-aktivera QUICK då denna ”cookie” bara lever i 30 dagar. 

 

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

 

På dessa länkar du kan hitta manualer för att göra så: 

Re-aktivering QUICK när man använder Crypshare för Outlook 

Re-aktivering QUICK när man använder Crypshare webb   
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Tips 
 

 Prova att skicka en fil till dig själv innan du använder systemet mot extern part första gången. 
 
 

 QUICK. I din första sändning till mottagaren måste du skapa och kommunicera lösenordet, men 
inte i framtida sändningar. 
 

 Om du inte hittar en ny leverans i listan med överföringar kan du 
trycka på den runda knappen uppe i högra hörnet för att 
uppdatera listan. 
 

 Sändningar som du redan har laddat ner är markerade med 
grönt. 
 

 Om du bara vill se de som ej har laddats ned kan du trycka på 
knappen till höger om DOWNLOADS. 
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 Mottagaren kan också välja att aktivera QUICK för framtida mottagningar. 
Så länge mottagaren inte aktiverar QUICK måste avsändaren fortsätta skapa nya lösenord för 
varje sändning tills mottagaren aktiverar QUICK i en av sändningarna. 
Obs! Magi! Om avsändaren har skickat flera sändningar med olika lösenord vardera och 
mottagaren aktiverar QUICK vid någon av mottagningarna kommer ett lösenord inte att begäras för 
att öppna övriga mottagningar. Även om det är en tidigare sändning.  
 
 
 
 

 
 … QUICK inte är aktiv ännu.  … QUICK är redan aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 … QUICK inte är aktiv ännu.  … QUICK är redan aktiv. 

 

 

  

 

Mottagarens sida 
När en överföring tas emot och ... 

Cryptshare 
webb 

Cryptshare 
webb 
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 … QUICK inte är aktiv ännu.  … QUICK är redan aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … QUICK inte är aktiv ännu.  … QUICK är redan aktiv. 

 

  

 

Avsändarens sida 
När en användare skickar och ... 

 

Cryptshare 
webb 

Cryptshare 
webb 



 Cryptshare för Outlook Sidan 16 (16) 

 Titel 
Cryptshare för Outlook - Användarhandledning 

Version 
2.1 

 Skapat av 
Jose Petri de Luna 

Versionsdatum 
2021-05-03 

 

 

 Det är möjligt att använda Cryptshare webb från en mobiltelefon och där finns det möjlighet att 
bifoga och skicka bilder taget med kameran i det ögonblicket. T ex. en bild på ett dokument eller på 
ett sår.  
Detta är mycket användbart om en användare har svårt att hitta var en bild lagrades på sin mobil. 
Obs! Samma alternativ för att bifoga filer erbjuds inte i alla mobiler. 
I vissa mobiler är "Ljudinspelare" och "Dokument" de enda tillgängliga alternativen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avancerade tips - Cryptshare webb - Fördefiniera mottagare (och mera) i URL:n 
 
URL överföring ex till peter@gmail.com och peter@regionuppsala.se 

https://securetransfer.regionuppsala.se/Upload1?to=peter%40gmail.com&to=peter%40regionuppsala.se 

 
Mer info: https://wiki.cryptshare.com/display/CSM/Pre-defining+recipients+in+the+URL 

 

 Avancerade tips - Automatisering - 3 typer efter behov 
 

o Cryptshare Robot https://wiki.cryptshare.com/display/CRM/Welcome 
o .NET API https://wiki.cryptshare.com/display/CSDNM/Welcome 
o JAVA API https://wiki.cryptshare.com/display/CSJM/Welcome 

 

Cryptshare Robot är ett alternativ till att använda webbgränssnittet för att utbyta filer. Detta gäller 
endast avsändarsidan av överföringsprocessen; mottagarna får e-postmeddelanden och filer på 
vanligt sätt. 

Ett kommandoradsgränssnitt används för att starta och konfigurera Cryptshare Robot, vilket gör 
det enkelt att automatisera uppgifter som innebär filutbyte. Till exempel kan kommandon anges i 
skript som ska startas vid en viss tidpunkt eller i backendfunktioner i dina program. 


