TDialog – användarhandledning

1

Innehållsförteckning
TDialog – användarhandledning.............................................................................................................. 1
1.

Inledning.......................................................................................................................................... 3

2.

Inloggning – intern .......................................................................................................................... 3
2.1.

Möjliga problem vid inloggning ............................................................................................. 3

3.

Startvyn ........................................................................................................................................... 4

4.

Meddelanden .................................................................................................................................. 5
4.1.

Allmänt................................................................................................................................... 5

4.2.

Till-fältet ................................................................................................................................. 5

4.3.

Att skicka till kollega .............................................................................................................. 6

4.4.

Att skicka till medborgare eller annan extern person ............................................................ 7

4.5.

Utkast ..................................................................................................................................... 8

4.6.

Vad kan gå fel när jag skickar? ............................................................................................... 8

Intern adress, okänd mottagare ...................................................................................................... 9
Extern adress, okänd mottagare ..................................................................................................... 9

5.

4.7.

Vad kan gå fel när mottagaren läser? .................................................................................. 10

4.8.

Att ladda upp filer ................................................................................................................ 10

4.9.

Att ladda ner filer ................................................................................................................. 10

4.10.

Att ladda ner meddelandeinformation ................................................................................ 11

4.11.

Svara .................................................................................................................................... 11

4.12.

Vidarebefordra ..................................................................................................................... 11

4.13.

Radera .................................................................................................................................. 12

4.14.

Att verifiera att meddelandet har lästs ................................................................................ 12

4.15.

Återta meddelande .............................................................................................................. 12

Användarinställningar ................................................................................................................... 12
5.1.

Ombudshantering ................................................................................................................ 13

6.

Automatisk borttagning av meddelanden..................................................................................... 14

7.

Funktionsbrevlådor ....................................................................................................................... 14
7.1.

8.

”Jag tar ärendet” .................................................................................................................. 14

SDK-meddelanden ......................................................................................................................... 15
2

Vad är ett SDK-meddelande? ............................................................................................................ 15
Att skicka ett SDK-meddelande ......................................................................................................... 16
Vem får skicka? ................................................................................................................................. 19
Att ta emot SDK-meddelanden ......................................................................................................... 19
Kvitton ............................................................................................................................................... 20
9.

Engångsmeddelanden ................................................................................................................... 20
Vad är ett engångsmeddelande? ...................................................................................................... 20
Att skicka ett engångsmeddelande ................................................................................................... 21

10.

Mina meddelanden .................................................................................................................. 21

Vad är Mina meddelanden? .............................................................................................................. 21
Vad krävs för att kunna skicka meddelande via Mina meddelanden? .............................................. 22
Att skicka ett meddelande via Mina meddelanden........................................................................... 22
11.

Ladda ner sin information ........................................................................................................ 24

12.

Utloggning ................................................................................................................................ 25

1. Inledning
Välkommen till TDialog. Avsikten med TDialog är att organisationer ska kunna skicka
meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Detta görs genom att inte
förmedla informationen över e-post. En notifiering om att ny information finns att hämta kommer
med e-postmeddelande, men själva informationen kräver inloggning. Arbetssättet påminner om
Mina meddelanden som används bland myndigheter eller de meddelandelådor som finns hos
banker m fl.

2. Inloggning – intern
<utrymme för organisationen att beskriva sin inloggning, hur konton görs tillgängliga, eventuella
kopplingar till Outlook etc>

2.1. Möjliga problem vid inloggning
Om du är en intern användare och får nedan felmeddelande så innebär det troligen att ditt konto
är felkonfigurerat på något sätt. Ta kontakt med din IT-support för att komma vidare.
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3. Startvyn
När du loggat in i TDialog kommer du, precis som när du läser din e-post, till din inkorg. Du kan
välja om inkorgen ska visa de senaste meddelandena du fått som en rak lista eller om den ska visa
dina senaste konversationer.
Meddelandevy

Här visas inkomna meddelanden i en rak lista.
Konversationsvy
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Här visas meddelanden i konversation med senaste meddelandet först. Observera att även de
meddelanden du har skrivit kommer med i konversationen.

Du väljer mellan meddelande- och konversationsvy genom länken ”Visa meddelanden” respektive
”Visa konversationer” ovanför meddelandelistningen.

Din utkorg är alltid bara en platt lista av de meddelanden du skickat.

4. Meddelanden
4.1. Allmänt
Meddelanden lagras alltid inuti TDialog och skickas aldrig ut på något annat sätt. Endast
notifieringen går till mottagarens e-postadress.

4.2. Till-fältet
TDialogs till-fält innehåller funktioner för att hjälpa till med adressering till rätt mottagare.
•

•

När du börjar skriva en mottagaradress så kommer TDialog ge förslag på adresser.
Förslagen baseras på vilka du skrivit till förut liksom de interna adresser som finns inom
organisationen.
Om du högerklickar i till-fältet kan du se de adresser du skrivit in och vilka användare de
motsvarar. Om man exempelvis är på väg att skriva till en medborgare och medborgaren
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redan finns registrerad i TDialog så får man information om medborgarens e-postadress
och personnummer.

4.3. Att skicka till kollega
Gör på följande sätt om du vill skicka ett meddelande till en kollega, dvs du är en intern
medarbetare och vill skicka till en annan intern medarbetare:
Verifiera att du är på fliken ”inkorgen”, klicka där på länken ”Nytt meddelande”

I rutan som kommer upp, fyll i en eller flera mottagare, ämne och meddelandetext enligt exempel
nedan. Du har även möjlighet att bifoga en eller flera filer till meddelandet. Dessa filer sparas med
motsvarande säkerhet som själva meddelandetexten.
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OBS: I många organisationer kan användare ha olika e-postalias (Lisa Norberg-Jonsson kanske har
lisa.jonsson, lisa.norberg-jonsson och lisa.nj, till exempel). För att meddelandet ska komma fram
så måste det vara användarens originalepostadress, den som typiskt finns i AD:t för användaren,
som man använder. Annars kommer användaren inte kunna verifieras. Använd i första hand de
förslag som ges när du skriver in adresser.
Klicka på ”Skicka” när meddelandet ska skickas. Nu lagras meddelandet i mottagarens inkorg och
det skickas en notifiering till mottagaren om att det finns ett meddelande att läsa.

4.4. Att skicka till medborgare eller annan extern person
TDialog har även stöd för att skicka meddelanden till externa personer. Vanligtvis handlar det om
en offentlig organisation som skickar till en medborgare och medborgaren loggar in med (mobilt)
BankID, men det kan även vara exempelvis en kommun som skickar till landsting eller myndighet
och där mottagaren loggar in med vårdens plastkort med PIN-kod (SITHS).
Oavsett vilken typ av extern person det handlar om så skapar du meddelandet på samma sätt som
till en kollega, men du skriver den externa personens e-postadress och trycker på skicka.

Om den externa personen redan deltagit i konversationer genom TDialog så kommer
meddelandet bara gå iväg och personen måste logga in på samma sätt som förra gången för att ta
del av informationen. Om ingen tidigare haft en konversation med just denna interna person så
kommer ett meddelande dyka upp som ser ut liknande exemplet nedan (kan se lite olika ut i olika
organisationer).
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Om du fyller i ett personnummer i det fältet så kommer mottagande användare behöva logga in
med e-legitimation. Och inte nog med det, utan personnumret på personen som loggar in med elegitimationen måste även matcha det personnummer vi skriver in. På det sättet säkerställer vi att
bara rätt person kan läsa informationen. Även om någon får tag på notifieringsmeddelandet så
kommer personen inte kunna ta del av den känsliga informationen.
Olika organisationer gör på olika sätt angående denna ruta. Vissa tycker det är OK att skicka även
utan denna kontroll, medan andra kräver att fältet fylls i. Ta kontakt med ansvariga för TDialog i
din organisation om du är osäker på hur det fungerar.

4.5. Utkast
Medan du skriver ett meddelande, laddar upp bilagor etc, sparas automatiskt utkast av
meddelandet, så att du kan gå tillbaka till där du var om du stänger fönstret, får nätverksproblem
etc. Utkasten sparas under ”utkast” i vänstermenyn och de sparas varje minut.
Om du vill vara säker på att utkastet sparas på en gång kan du också när som helst trycka på
”Spara utkast” längst ner i meddelandefönstret.

4.6. Vad kan gå fel när jag skickar?
Eftersom det handlar om säkra meddelanden så görs ett antal kontroller på meddelandets väg
mellan avsändare och mottagare. Nedan beskrivs vad som kan hända när du försöker skicka och
vad det i så fall beror på.
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Intern adress, okänd mottagare

I fallet nedan försöker vi skicka till en mottagare som inte finns i TDialog. Om mottagaren finns
men aldrig har loggat in så är det helt OK, och mottagaren kommer få en notifiering och ha
möjlighet att logga in som vanligt. Däremot är det en möjlighet för dig som avsändare att titta lite
extra och se om du skrivit rätt mottagaradress, framför allt om du skickat meddelanden med
TDialog till mottagaren förut.
Extern adress, okänd mottagare

När du ombeds ange personnummer så betyder det att du försöker skicka till en extern adress
(om din tanke var att skicka internt så har du angett fel adress) och att TDialog inte känner till
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mottagaren. Om du bara skickar iväg meddelandet med en okänd adress så kommer vem som
helst som tar emot e-postnotifieringen att kunna logga med e-legitimation och läsa meddelandet.
För att öka säkerheten kan du här ange mottagarens personnummer (format 191212121212). Då
kan endast mottagaren med rätt personnummer läsa meddelandet.

4.7. Vad kan gå fel när mottagaren läser?
Om mottagaren är extern och om TDialog inte registrerat mottagaren förut så utförs en del
kontroller, vilket också innebär att det finns en del saker som kan fallera. Vanligtvis innebär det
att mottagaren får se en ruta enligt:

Något av följande kan då ha gått fel:
1) Mottagarens personnummer matchar inte det personnummer som angavs när meddelandet
skickades.
2) Mottagaren använde inte länken i inbjudningsmeddelandet för att försöka logga in, utan
försökte logga in på annat sätt. En ny mottagare måste använda inbjudningslänken för att
bevisa att mottagaren inte bara är rätt person utan dessutom fått en inbjudan.

4.8. Att ladda upp filer
Ett meddelande i TDialog kan innehålla bifogade filer (Bifoga fil i meddelandevyn) och det är även
möjligt att ladda upp filer till sitt eget konto i TDialog (länken filer i högermenyn, kan vara
konfigurerad att inte synas). Följande gäller för samtliga filer i TDialog, oavsett om de laddas upp
som bifogade filer i ett meddelande eller på annat sätt:
•
•

•

Vilka filtyper som helst tillåts
Filmnamnet är alltid bara bokstäver och siffror. Svenska tecken tillåts inte. Om ett filnamn
innehåller andra tecken kommer det att tas bort ur filnamnet i samband med
uppladdning.
Vilken maximal filstorlek som tillåts är olika för varje TDialog-installation.

4.9. Att ladda ner filer
Klicka på en fil för att ladda ner den. Observera att nerladdning sköts av din webbläsare, så det är
din webbläsare som bestämmer hur filen visas för dig när du trycker ladda ner.
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4.10.

Att ladda ner meddelandeinformation

En viktig tanke med TDialog är att meddelanden med känslig information förvaras på en säker
plats. Ibland kan man dock behöva ta ut information för arkivering eller annan behandling, och
verktyget för att göra det på ett strukturerat sätt är att ladda ner informationen som PDF, som
visas ovan. Två saker behöver man tänka på när man laddar ner som PDF.
1) Bifogade filer kommer inte med i en PDF, men bifogade filer kan laddas ner genom att klicka
på dem.
2) Du som laddar ner känslig information på detta sätt blir ansvarig för den fortsatta
behandlingen av de känsliga uppgifterna. Detta oavsett om du laddar ner som PDF, tar en
skärmdump, gör copy-paste etc.

4.11.

Svara

Svara-funktionen fungerar precis som i Outlook eller liknande e-postläsare. Ett svar skickas alltid
till avsändaren för det ursprungliga meddelandet.

4.12.

Vidarebefordra

Vidarebefordra innebär att skicka ett meddelandeinnehåll till en eller flera nya mottagare. Var
noga med vad du vidarebefordrar med tanke på informationens känslighet – det är lätt hänt att
vidarebefordra ett meddeande som innehåller känslig information längre ner!
I vissa konfigurationer kan inte externa användare vidarebefordra meddelanden.
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4.13.

Radera

Raderafunktionen raderar ett meddelande i din meddelandekorg. I vissa konfigurationer kan inte
externa användare radera meddelanden.

4.14.

Att verifiera att meddelandet har lästs

Bilden med ögat på indikerar att mottagaren har läst meddelandet.

4.15.

Återta meddelande

Som intern användare kan du välja att återta ett meddelande som du är avsändare till. Att återta
ett meddelande innebär att meddelandet raderas, både i din utkorg och i mottagarens inkorg.

5. Användarinställningar
Som intern användare har du möjlighet att göra ett antal inställningar som liknar hur du arbetar
med e-post. Du kan ange en meddelandesignatur, out-of-office-meddelande etc. Dessa funktioner
hittar du genom att klicka på ditt användarnamn längst upp till höger i gränssnittet (se bild). De
flesta funktionerna bör vara självförklarande.
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5.1. Ombudshantering
I användarinställningarna kan du utse ett eller flera ombud. Ett ombud har tillgång till din inkorg
och utkorg, dvs all information som finns i din digitala brevlåda. Ange alltså endast ett ombud som
är behörig att ta del av så känslig information.
Du anger ett ombud genom att skriva in ombudets e-postadress följt av ENTER, och när du lagt till
det eller de ombud du vill så trycker du på spara. För att ta bort ett ombud, klicka på det i listan
och välj OK för att ta bort.
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6. Automatisk borttagning av meddelanden
<Om organisationen använder sig av automatisk borttagning av meddelanden så är det lämpligt
att förklara det här, för att förvarna användarna om att deras meddelanden kan tänkas tas bort.>

7. Funktionsbrevlådor
Förutom att skicka meddelanden från en person till en annan finns även möjlighet att använda sig
av funktionsbrevlådor. Funktionsbrevlådor är gemensamma brevlådor av typen ”Socialtjänsten”
eller ”Plan- och byggärenden” dvs gemensamma brevlådor för flera personer inom samma
verksamhet. Då kan samtliga behöriga läsa meddelanden i brevlådan och svara från brevlådan,
samtidigt som det finns spårbarhet internt på exakt vem som gör vad.
De funktionsbrevlådor som du har tillgång till (om några) visas i en lista enligt bild nedan. Om du
inte har någon sådan lista så har du inte tillgång till några funktionsbrevlådor. Kontakta din ITsupport om du ska har tillgång till någon brevlåda men inte ser den i listan.

7.1. ”Jag tar ärendet”
När man arbetar med funktionsbrevlådor så kan det vara svårt att organisera vem som gör vad.
TDialog har därför en enkel funktion för att fördela meddelanden och därmed ärenden mellan
olika personer. När du läser ett meddelande i en funktionsbrevlåda så har du möjlighet att ”ta
ärende”, vilket innebär att du och andra som har tillgång till funktionsbrevlådan kan se att ärendet
är taget av dig.
Andra användare i funktionsbrevlådan kan sedan se att du tagit ärendet genom en speciell ikon,
visas nedan.
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8. SDK-meddelanden
Vad är ett SDK-meddelande?
Ett SDK-meddelande (säker digital kommunikation) används för att kommunicera mellan svenska
offentliga organisationer, i motsats till vanliga TrustedDialog-meddelanden som används för att
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kommunicera internt eller med enskilda externa personer. SDK-meddelanden använder
standardiserad

Att skicka ett SDK-meddelande
Gör på följande sätt om du vill skicka ett SDK-meddelande, dvs skicka till en funktionsadress i en
annan organisation än din egen:
Verifiera att du är på fliken ”Inkorgen”, klicka där på länken ”Nytt meddelande”

I rutan som kommer upp, välj ”Säker digital kommunikation” som ”typ”.
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Börja med att välja en mottagare för ditt SDK-meddelande. Det krävs både en mottagande
organisation och en mottagande funktionsadress (”Till” i gränssnittet) för att kunna skicka ett
SDK-meddelande. För att underlätta adresseringen finns en adressbok där man kan söka adresser.
Du kan söka adresser med hjälp av kodverk, delar av adressnamnet, geografisk information eller
egna sökord. Nedan visas exempelvis en sökning på ”Compodium” som del av adressnamnet.

När du hittat önskad adress, välj adressen (sdk.otm.0203:sdkmsgtest01.compodium.com i det här
fallet) så kommer du tillbaka till meddelanderutan med korrekt adressinformation ifylld.
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Precis som i sektionerna ovan om att skicka till medborgare eller skicka till kollega kan du nu fritt
fylla i ämne och meddelandetext för ditt meddelande. Du kan även fylla på med bilagor, men
observera att bilagorna måste vara i PDF-format och att totala storleken på meddelandet (text +
samtliga bilagor) inte får överstiga 30 MB.

18

När du är redo att skicka meddelandet, tryck på skicka. Observera att det kan ta en liten stund för
meddelandet att skickas via SDK, framför allt om det innehåller bilagor.

Vem får skicka?
Normalt sett måste du använda en roll som finns i SDK:s adressbok för att kunna skicka ett SDKmeddelande. Annars kommer menyvalet ”Säker digital kommunikation” inte att visas bland
meddelandetyperna.

Att ta emot SDK-meddelanden
Du tar emot SDK-meddelanden på samma sätt som alla sorters meddelanden i TDialog, dvs när de
har skickats till en funktionsadress du har behörighet till får du en notifiering och sedan finner du
meddelandet i funktionsadressens inkorg. När meddelandet mottagits kan du svara,
vidarebefordra, ta ärende, ladda ner som PDF etc. Se dessa funktioner ovan.
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Kvitton
När ett SDK-meddelande mottagits av mottagande organisations meddelandetjänst skickas ett
mottagningskvitto. Notera att kvittot inte säger något om huruvida mottagaren läst meddelandet,
det säger bara att meddelandet tekniskt har mottagits på andra sidan. Mottagningskvittot tjänar
dock som bevis på att ansvaret för informationen övertagits av mottagarsidan.

9. Engångsmeddelanden
Vad är ett engångsmeddelande?
TDialog värnar om säkerheten både vad gäller att utomstående inte ska kunna avlyssna
kommunikationen och att vi säkerställer att vi skickar till rätt mottagare. Normalt sett innebär det
att en medborgare/kommuninvånare som ska ta del av informationen behöver logga in med
BankID, och att personnumret knutet till BankID:t matchar det avsändaren angett. Ibland har
avsändaren dock inte tillgång till mottagarens personnummer, och ibland är inte informationen
som skickas av så känslig art att det skyddet behövs.
Därför finns TDialog Engångsmeddelanden, där det räcker med e-postadress och
mobiltelefonnummer för att skicka ett meddelande. Två saker är då viktiga att hålla i minnet:

20

1) E-postadress + mobiltelefonnummer är inte att betrakta som stark autentisering, dvs inte
lämpligt för att dela känsliga personuppgifter. De flesta Smartphones är anslutna till
användarens e-post, så en Smartphone utan kodlås är bara en faktor.
2) Anledningen till att det heter Engångsmeddelande är att mottagaren inte får tillgång till en hel
meddelandetjänst (med inkorg, utkorg etc). Mottagaren får bara tillgång till själva
meddelandet som skickas och har möjlighet att svara och ladda ner som PDF.

Att skicka ett engångsmeddelande
1) Klicka på Nytt meddelande som vanligt.
2) Välj typ Engångsmeddelande (se bild nedan).

3) Skriv meddelandet som vanligt, med eventuella bifogade filer.
4) När du trycker skicka ombeds du ange ett mobilnummer (händer varje gång du skickar ett
engångsmeddelande).
Mottagaren kommer nu få ett e-postmeddelande med en länk, och ett SMS med ett
lösenord. Länken leder till en inloggningsruta där mottagaren behöver ange lösenordet.
Sedan kan mottagaren ta del av meddelandet, och även svara.

10.

Mina meddelanden

Vad är Mina meddelanden?
Mina meddelanden är Skatteverkets tjänst för säker kommunikation. Den liknar i några avseenden
TDialog, men den driftas av Skatteverket och den tillåter endast envägskommunikation (dvs man
kan inte svara via Mina meddelanden). Dessutom tillåter den endast kommunikation med
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mottagare som registrerat sig för någon av offentliga Sveriges digitala brevlådor (Min
myndighetspost och Kivra är de vanligaste).
Om TDialog har Mina meddelande-funktionen påslagen så är det möjligt att skicka meddelanden
via Mina meddelanden.

Vad krävs för att kunna skicka meddelande via Mina meddelanden?
Att organisationen slagit på funktionen.
Att mottagaren är en extern användare som redan finns i TDialog.
Inga andra bifogade filer än PDF:er tillåts.

Att skicka ett meddelande via Mina meddelanden
1)
2)

Klicka på ”nytt meddelande” som vanligt.
Välj ”Mina meddelanden” i dropdownen. Se bild nedan.

3)

Ange mottagaradress(er). Observera att TDialog kommer kontrollera dels att mottagaren
finns i TDialog och dels att mottagaren har registrerat sig för Mina meddelanden.
Lägg till text och bifogade filer. Observera att endast PDF-dokument är tillåtna.
Tryck på skicka. Nu kommer meddelandet skickas till mottagarens brevlåda (Kivra, Min
myndighetspost etc).

4)
5)

När mottagaren ska ta del av informationen eller svara så görs följande:
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1)
2)

Mottagaren får en notifiering från Min myndighetspost eller Kivra.
Mottagaren loggar in på sin valda brevlåda och öppnar meddelandet (exemplet nedan taget
från Min myndighetspost.

3)

Mottagaren tar del av informationen. För att svara på meddelandet klickar mottagaren på
den bifogade länken.
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4)

Mottagaren har nu en möjlighet att logga in med BankID och svara på meddelandet, från
TDialog.

På detta sätt kan TDialog användas för att både skicka meddelanden och föra konversation via
Kivra/Min myndighetspost.

11.

Ladda ner sin information

En gästanvändare kan alltid ladda ner all sin information, dvs sin inkorg, utkorg och nedladdade
filer. Syftet med detta är att uppfylla artikel 20 i GDPR, dvs rätten till dataportabilitet.
För att ladda ner sin information klickar gästanvändaren på ”ladda ner din information” längst upp
i användargränssnittet. Se bild nedan.

24

12.

Utloggning

Med tanke på den känsliga information som lagras i TDialog så är det viktigt att du loggar ut
korrekt. En korrekt utloggning är att du trycker på ”logga ut” i gränssnittet. Att stänga
webbläsaren är inte en korrekt utloggning.
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