
   

 

 

3 anledningar att uppgradera till 

Storegate Enterprise  

Har du anställda som använder publika molntjänster för att få jobbet gjort? Funderar 

du på om dessa tjänster lever upp till Dataskyddsförordningen (GDPR) och oroar dig 

för böter? Ge dina kollegor en enkel och säker lösning för att lagra, dela, 

säkerhetskopiera, samarbeta och komma åt filer i ett svenskt moln. Alltid med svensk 

support och under svensk lag. 

 

Få bättre kontroll på 

företagets data 

 
Storegate drivs av att kunna möta 

dagens och morgondagens behov av 

molntjänster för säker filhantering åt 

svenska företag. All utveckling sker på 

egen plattform vilket innebär full 

kontroll över hela processen, fullt 

integritetsskydd och svensk support 

för hela lösningen.  

 

Alla system som används är 

placerade i Sverige och eftersom 

Storegate är ett svenskt bolag 

regleras all lagring under svensk lag. 

Det innebär att Storegate garanterar 

100% skydd mot utländsk lagstiftning 

som till exempel amerikanska 

lagen CLOUD Act.  

 

Effektiva kollegor kräver 

tjänster i världsklass 

 
Att arbeta tillsammans och över olika 

enheter ska vara lika enkelt som att 

mötas i ett konferensrum. Oavsett var 

dina kollegor finns i världen så är det 

alltid lika enkelt att komma åt och dela 

sina arbetsfiler på Storegate. Med 

Storegate samlas företagets alla filer 

på ett och samma ställe och dina 

kollegor kan välja att synka personliga 

filer 

 

filer, komma åt gemensamma filer 

direkt i molnet, säkerhetskopiera sin 

dator eller använda en mobiltelefon 

för att exempelvis dela filer. De 

fortsätter att arbeta i samma 

programvaror som de är väl bekanta 

med och kommer åt all sin 

information via utforskaren/Finder. 

 

 

 

• GDPR - compliant 

• Följer svensk lagstiftning 

• Skydd mot CLOUD Act 

• Tidsbegränsade länkar 

med BankID 

• Behörigheter 

• Grupper 

• Händelseloggning 

• Godkänd av eSam* 

 

 

• Gemensam fil-yta 

• Versionshistorik 

• Arbeta i utforskaren 

• Mobil åtkomst till filer 

• Webb co-branding 

• Notifieringar på mappar 

• Outlook-plugin 

• Öppna/Spara Office 

lokalt eller i webapps 

”Få har insett innebörden 

av Privacy Shields 

ogiltigförklarande” 

 

”Vi vill behålla samma 

arbetssätt som tidigare” 

 

För mer information, kontakta sales@storegate.com eller besök www.storegate.com  

 

https://www.storegate.com/se/cloud-act/
https://www.storegate.com/se/cloud-act/
mailto:sales@storegate.com
http://www.storegate.com/


 

Förenklad kontohantering i 

Storegate 

 
En organisation kräver resurser och 

tid för att utvecklas. Storegate 

Enterprise ger dig möjlighet att skala 

tjänster och användare efter 

företagets behov. En flexibel lösning 

med administrativ kontroll som får 

dina medarbetare att bli mer 

 

produktiva och som ger dig mer tid 

över till annat. Med Storegate 

stannar era filer och personuppgifter 

inom Sveriges gränser. 

 

• 2 stegsverifiering 

• Azure AD Connect 

• AD och SSO 

• Tilldela adminroller 

• En faktura 

• Betala per användare 

• Prioriterad support 

 

 

”Det känns tryggt att filerna 

lagras i Sverige. Det gör det 

enklare att följa EU:s 

Dataskyddsdirektiv (GDPR)” 

 

 

 

För mer information, kontakta sales@storegate.com eller besök www.storegate.com  

 

Om Storegate 
Storegate AB erbjuder ett brett utbud av 

användarvänliga molntjänster som gör det möjligt för 

företag att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta 

med digital information var som helst, när som helst.  

Storegate är en svensk molntjänst för säker lagring som 

har blivit rekommenderad av eSamverkansgruppen 

som en av två godkända tjänster för dokumentlagring 

och delning av filer inom offentlig sektor. Vi tror på 

ökad integritet i den digitala världen genom den ökade 

transparensen Internet medför och vi är övertygade om 

att behovet av integritet i framtiden kommer att växa. 

Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa 

framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring i 

Sverige.  

För att kunna garantera full integritet lagras all 

information i system som ägs till 100% av Storegate. 

Systemen för lagring är placerade i Sverige och regleras 

därmed under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket 

enklare för svenska företag när det gäller GDPR och ger 

100% skydd mot CLOUD Act. Storegate AB grundades 

2003 och ingår i Jotta Group AS som tillsammans förser 

1.8 miljoner användare med säker lagring och omsätter 

över 100 MSEK årligen. 
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