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Inledning
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-epostkonto där varje
medarbetare använder gruppkontot från sin egen dator (egen klient/webbläsare).
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Instruktioner för att reaktivera QUICK
I dessa instruktioner utgår vi från att båda användarna redan är bekanta med Cryptshare för Outlook och
har använt det tidigare. Det finns inte en specifik avsändare och mottagare eftersom båda användarna, (A)
och (B), kan ha båda roller när de använder QUICK.
De vanligaste situationerna är:
Administrativ re-aktivering
Om du har ominstallerat Outlook, bytt webbläsare, bytt dator eller om det gått
mer än 30 dagar sen förra gången det skickades något mellan parterna så
måste man re-aktivera QUICK. Du behöver då hjälp från Support som
skapar en re-aktiveringskod för att re-aktivera QUICK.
Steg-för-steg-instruktioner för detta finns på sida 5.
Reaktivering själv
Om du (A1) har QUICK på en klient (Outlook eller webbläsare) och du vill
konfigurera en andra Outlook-klient (A2) med samma QUICK-anslutningar.
Detta är en vanlig situation när man vill använda QUICK med samma gruppe-postkonto för mer än en medarbertare på samma avdelning.
Här kan du (A1) själv skapa en re-aktiveringskod för att konfigurera en andra
Outlook (A2). Supporten behöver inte skapa någon kod.
Steg-för-steg-instruktioner för detta finns på sida 6.

Mer komplext scenario
Denna andra mer komplexa situation kan också lösas med QUICK. När olika
användare från två olika avdelningar använder gruppkonton med olika
Outlook klienter (eller webbläsare).
Man kan använda båda aktiveringstyperna för att skapa detta scenario.

Cryptshare för Outlook

Sidan 5 (7)

Titel
Re-aktivera QUICK – Instruktioner

Version
1.1

Skapat av
Jose Petri de Luna

Versionsdatum
2021-05-03

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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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 kod för att re-aktivera sin klient.
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Re-aktivering själv
Använd QUICK re-aktiveringskoden
(A2) skickar eller hämtar en överföring från (B) som vanligt.
(A2) får 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 …

… hämtar överföringen.
Klicka Fortsätta

