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2019 Priser 
Send & modtag i mail klient med sikkermail@domæne.dk  
Oprettelses pris per PC/Mac: 4.000,- 

Køb 3x til 8.700,- | 2.900,- pr. PC/Mac | Normalpris: 12.000,- 

Spar: 3.300,- 

 
Indeholder: 

• Oprettelse af sikkermail@ditdomæne.dk i mail kontrolpanel 

• Oprettelse og godkendelse af NemID administrator 

• Oprettelse af sikkermail@ditdomæne.dk i offentlig database (NemID) 

• Rådgivning i forhold til opbevaring af data 

• Opsætning af NemID udvidelses program i Outlook/Thunderbird * 

• Opsætning af certifikat i Outlook/Thunderbird * 

• Opsætning via. NemID nøglekort (USB-nøgle kan tilkøbes) * 

• Guide til import af certifikater i mail klient * 

* Skal gøres én gang og på hver enhed der benyttes 

 

 

 

Sikker mail via. kontaktformular (kun modtag) 
Pris: 250,- betaling hver måned 

Årlig betaling 190,- hver måned x 12 måneder = 2.280,- 

Spar: 720,- hvert år 
 
Indeholder: 

• Sikker mail kontaktformular på én WordPress side med support hver måned 

• Eget design (se eksempel her: fysio7500.dk/sikker) 

• Opsætning på én PC/Mac (Enigmail eller GPG2WIN) 

• Opsætning igennem TLS af udgående-mail SMTP 

• Opsætning af PGP-krypterings nøgler 

!!! Anbefaling: køb en USB-nøgle til opbevaring af nøgler !!! 
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2019 Priser 
Hele pakken 
Pris første år: 6.300,- | Pris næste år: 3.000,- / 2.280,- | Normal pris: 9.400,- 

Spar: 3.100,- 
 
Indeholder: 

• Opsætning af Send & Modtag sikkermail via. NemID på 1 PC/Mac 

Værdi: 4.000,- (engangsbeløb) 

• Sikkermail kontaktformular på 1 WordPress side de næste 12 måneder frem 

Værdi: 3.000,- (månedligbetaling) / 2.280, - (årsbetaling) 

• Support de næste 12 måneder frem på begge produkter 

Værdi: 2.400,- 

• Opsætning via. TeamViewer 

Værdi: gratis 

• Guide til hvordan det hele virker 

Værdi: gratis 

 
 

Ekstra priser 

• WordPress installation på mini underside * = Pris: 500,-  

• Subdomæne opsætning på kunde.sikkermailkryptering.dk = Pris: 200,- 

• Opdatering og fuld support af hele løsningen = Pris: 200,- (hver måned) 

• Opsætning af NemID USB-nøgle (i stedet for nøglekort) = Pris: 500,- 

• Rådgivning ift. opbevaring af data de næste 3 måneder frem = Pris: 50,- (hver måned)  

• Opsætning og guidet tur med fysisk tilstedeværelse på klinik/kontor: Kontakt for pris! 

• Opdatering af ”send/modtag” løsning når NemID skifter navn til Mit ID: Pris/tid ukendt p.t 

 

* Nødvendigt hvis ikke hjemmesiden er lavet i WordPress 

 
TILBUD 2019: Da NemID skifter navn til Mit ID i løbet af 2020/2021 vil der komme en opdatering 

som kræver yderligere opsætning når det sker. Hvis der bestilles inden 2019 – vil vi hjælpe med 

denne opsætning ganske GRATIS. 
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