Vidicue
Compodiums tjänst för säkra
videomöten är en krypterad
videokommunikationslösning
som tryggar möten med känslig
information och sekretessbelagda
uppgifter. Varje deltagare
autentiseras och vi eliminerar
risken för att obehöriga personer
tar del av informationen i mötet.

Kryptering
All kommunikation är punkt-till-punkt-krypterad
vilket eliminierar risken för att obehöriga tar del
av informationen.
Autentisering
Alla deltagare autentiseras via
autentiseringsmetoder såsom BankID, SITHS,
FrejaID+ eller OTP, så att bara tillåtna deltagare
kan ansluta till mötet.
Svenska servrar
Våra tjänster är uppsatta i vårt egna svenska
moln, vilket innebär att ingen information delas
med tredje land.
GDPR & OSL
Tjänsten stödjer de krav som finns kring
regulatorisk följsamhet som GDPR och OSL
(offentlighet- och sekretesslagen).
Lobby
Vi tillhandahåller unika, digitala
väntrum där du som mötesadministratör enkelt kan hantera samtalsflödet
samtidigt som det garanteras att ingen obehörig
kan ta sig in i pågående möte.

Säkerheten i första rummet
I de videomötestjänster där
möteslänken skapas i samband med
att du bjuder in till mötet, finns en risk
för att länken till mötet sprids, eller att
obehöriga hittar till ert möte.
Alla våra möten startas dynamiskt
utifrån lobbyn, vilket innebär att mötet
inte finns förrän mötesadministratören
väljer att starta upp det och hämta upp
rätt personer från lobbyn. Gästerna
ansluter till lobbyn, autentiserar sig,
och väntar sedan på att bli insläppta.
På så sätt finns det ingen möjlighet för
obehöriga att ta sig in i ett möte.

Chatta i mötet
Med hjälp av chattfunktionen kan du
enkelt chatta med deltagarna i mötet.
Alla chattar raderas efter att mötet är
avslutat.
Räck upp handen
Stora grupper? Inga problem. Med
raise hand-funktionen kan du enkelt få
din röst hörd utan att behöva avbryta
någon.
Layout
Ändra layouten i fönstret beroende
på hur många deltagare du vill se på
samma gång.

Hur fungerar det?
1. Alla deltagare bekräftar sin identitet
genom Bank-ID eller annan säker
autentisering.
2. Den som är inbjuden väntar i ett
digital väntrum och blir insläppt först när
mötesinbjudaren startar mötet.
3. Ett krypterat och helt konfidentiellt
samtal kan genomföras utan risk
för intrång eller risk för att känsliga
personuppgifter behandlas på fel sätt.

Behåll kontrollen över datan med vår svenska
molntjänst. Med våra tjänster uppfyller du enkelt
lagar och regler som exempelvis GDPR och OSL
(offentlighet- och sekretesslagen).

