
Sikker Fil
Intuitiv løsning til sikker håndtering 
af filer for skoler og institutioner



Sikker Fil

Features

Rettighedsstyret adgang til 
dokumenter

Automatisk tildeling af sikkerhed 
i klasser/stuer

Automatisk oprettelse af 
børnemapper

”Sikker fil løsning” er et koncept hvis formål er at sikre den enkelte fil, ved at man kan give et 

dokument en mærkat, som foruden det rent visuelle at man kategoriserer sine dokumenter også 

udnytter den sikkerhedspakke fra Microsoft, som gør at filer som udgangspunkt krypteres og kun 

kan læses af de personer man fra centralt hold har defineret må læse eller redigere, baseret på 

mærkatet.

Man kan kort sagt sikre sine filer fra at blive sendt ud i verden, for uanset hvem der åbner eller hvor 

man gør det, skal man indtaste sine login informationer for at dekryptere dokumentet.



Konceptet benytter Microsoft’s Sensitivity Labels, som udvider Office produkterne, og filer der ligger I 

SharePoint, med en dropdown boks hvor man kan angive et mærkat for det dokument man er ved at 

forfatte.

Når man har givet et dokument en label, vil denne label automatisk blive vist I vores oversigter over 

dokumenter, så man nemt kan se at det altså er et fortroligt dokument man er ved at klikke sig ind på.

Man kan kombinere det med vores centrale skabelon løsning, hvor diverse Office skabeloner, som Word 

filer, ligger et centralt sted, og når en bruger skal oprette et nyt rive-kradse-slå-skema, så er det for det 

første nemt, men for det andet er dokumentet også født med en mærkat med fx fortroligt.

Fra centralt sted definerer man de labels eller mærkater man vil stille til rådighed og de tilhørende 

politikker der skal være gældende. Som eksempel, kunne man definere at en mærkat som “Fortroligt” 

kun måtte åbnes af personale gruppen, eller måske endda mere specifikt til enkelte personer. Man kan 

definere mange labels, som passer til ens behov.

Man kan endda vælge at udvide systemet med at den selv analyserer dokumenterne og klassificerer 

dokumenterne afhængigt af de regler det eventuelt overtræder. Fx hvis den skønner at der står et fuldt 

CPR-nummer i, automarkerer den det til “Fortroligt Internt” og kan sende en rapport til nogle personer med 

de “brud” systemet finder. Dermed sikrer man sig, at der ikke gemmer sig filer med fortrolige informationer 

I rundt omkring.

Konceptet
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