
Dela filer säkert med BankID och 
Dental IT Storegate Team 

Efter den senaste tidens debatt om hur svenska företag och myndigheter använder molntjän-
ster så har kravet på hur man delar känslig information höjts. Som svar på detta erbjuder nu 
den helsvenska molntjänsten Dental IT Storegate Team möjligheten att dela filer och mappar 
säkert med BankID.

BankID är det i särklass största e-legitimationssystemet i Sverige och förvaltas av företaget 
Finansiell ID-Teknik BID AB som ägs av flera svenska banker. I mars 2018 fanns det cirka 6,5 
miljoner aktiva BankID-användare och mer än 600 webbtjänster som stödjer BankID. Att Dental IT 
Storegate Team nu även stöder BankID för säker utdelning av filer och mappar innebär att det blir 
ännu lättare för tandläkare, radiologer och tandtekniker att utväxla information via Internet. 

När du är inloggad på ditt Dental IT Storegate 
Team-konto kan du dela filer och mappar via 
publika länkar. Du kan välja om du vill skydda 
länken med lösenord eller med BankID.

Väljer du att skydda länken med BankID får du 
ange mottagarens personnummer. När utdelnin-
gen sparas kan du skicka länken via din e-post, 
sms eller med ditt Storegate-konto. För att 
mottagaren ska kunna komma åt innehållet 
måste denne verifiera sig med sitt mobila 
BankID.

Du kan tillåta att mottagaren får ladda upp filer, 
att mottagaren får öppna och redigera doku-
ment i Office Online (webbläsaren) samt stoppa 
åtkomst till innehållet efter ett visst datum eller 
efter ett antal visningar. 

Dela med BankID 
S n a b b t ,  s ä ke r t  o c h  b e k v ä m t !
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