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Introduksjon 

Hva er Ensafer? 
Ensafer er et kryptert, saksbasert samarbeidssystem. Det lar brukere enkelt dele informasjon, 
dokumenter og kommentarer på en sikret måte. Systemet er svært enkelt i bruk og krever ingen 
spesiell sikkerhets- eller IT-kompetanse. 
Ensafer består av web-app og en smarttelefon-app — Ensafer Keychain. Smarttelefon-appen kan 
benyttes på iPad og iPhone og sørger for sikret oppbevaring av krypteringsnøkler til web-appen. Den 
fungerer i bakgrunnen uten at man må forholde seg til den på daglig basis. 
Man benytter web-appen til å lage, sende og motta saker. Man kan bruke løsningen på datamaskin, 
nettbrett eller smarttelefon, samt ved å trykke på “Mine apper” i Ensafer Keychain. Dersom man 
benytter smarttelefon-appen vil brukerøkten også beskyttes med Touch ID eller telefonens PIN-kode. 

Hvordan Ensafer sikrer informasjonen din 
Ensafer sørger for at dine data alltid er sikret, både under transporten via internett, og når de er lagret 
på en server eller i din nettleser. Dette gjøres ved hjelp av kryptering. 
Krypterte data er uleselige med mindre man har nøkler som kan benyttes for å låse opp dem. Disse 
nøklene lagres på din smarttelefon eller nettbrett, og ingen andre plasser. Vi har laget Ensafer slik at 
det bare er du som har tilgang til krypteringsnøklene. 

Hva betyr dette for deg? 
• Uvedkommende kan ikke få tilgang til dine data ved å bryte seg inn på våre servere eller ved å 

avlytte internett-trafikk, ettersom informasjonen din alltid er kryptert. 
• Invenia AS kan ikke tvinges til å frigi krypteringsnøklene, siden det bare er du som har dem. 

Ta godt vare på Ensafer Keychain-appen 
Ettersom dine personlige krypteringsnøkler lagres i Ensafer Keychain-appen må du ta godt vare på 
smarttetelefonen eller nettbrettet den lagres på. 
Dersom du mister eller ødelegger denne enheten har Invenia ikke mulighet til å gjenopprette 
dine data, ettersom vi ikke har tilgang til dine nøkler. 
Det vil snart bli mulig å ta sikkerhetskopi av nøklene dine. 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Systemkrav 
For å bruke Ensafer kreves følgende: 
• Du må kunne logge deg inn via BankID  

Kontakt banken din dersom du ikke har BankID. Ensafer støtter både BankID-kodebrikke og 
BankID på mobil. 

• iPad eller iPhone for smarttelefon-appen Ensafer Keychain. 
• En moderne nettleser 

Ensafer er en web-basert tjeneste. For øyeblikket støttes nettleserne Chrome og Safari. Det er også 
mulig å logge seg inn i Ensafer inne i Ensafer Keychain. 

Invitasjonskode og nettadresse 
Du har også mottatt en invitasjonskode og en nettadresse fra oss. 
Nettadressen benytter du hver gang du skal logge deg inn i Ensafer. Invitasjonskoden behøves kun 
første gang du logger deg inn. 
Om du har glemt eller ikke mottatt disse, kan du ikke logge inn. Kontakt oss på 
support@ensafer.com, så skal vi hjelpe deg. 

Om skjermbildene i denne brukerveiledningen 
Noen av skjermbildene i denne bruksanvisningen er tatt på en datamaskin. Ensafer fungerer like godt 
på iPhone og iPad. 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Førstegangsoppsett 

1. Installer nøkkelring 
På en iPhone eller iPad, åpne App Store og søk etter “Ensafer”. 
Last ned appen. 

 

2. Sett opp Ensafer Keychain 
Åpne appen du lastet ned og følg instruksjonene på skjermen. 
Bekreft identiteten din med BankID. Når du har gjort dette er Ensafer 
Keychain knyttet til din konto. 
Husk: Du må alltid ha Ensafer Keychain-appen tilgjengelig når du 
skal bruke Ensafer til daglig. 
Appen vil vanligvis fungere i bakgrunnen, men av sikkerhetsgrunner kan 
det av og til være nødvendig å ha den for hånden.  
For mer informasjon, se “Feilsøking” senere i denne brukerveiledningen. 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3. Logg deg inn i Ensafers web-grensesnitt 

I en nettleser, gå til web-adressen du har fått. (Den ser slik ut: firmanavn.ensafer.com) 
Dette kan du gjøre på iPhone, iPad eller på en datamaskin med nettleserne Chrome eller Safari. 
Klikk på “Logg inn” og bekreft identiteten din med BankID. 
Merk: Dersom du ønsker å benytte BankID på mobil, klikk på “Velg annen BankID” når du blir bedt 
om å oppgi engangskode. 

4. Bekreft invitasjonskode 
Skriv inn invitasjonskoden du har fått av oss. 
Merk: Dersom du istedet får opp en beskjed om å laste ned Ensafer Keychain, se punkt 1 og 2 i 
denne steg-for-steg-guiden. 
Invitasjonskoden behøves kun første gang man logger inn som ny bruker. Den forhindrer 
uvedkommede fra å logge seg inn med BankID og bli listet som bruker av Ensafer. 
Har du ikke invitasjonskoden? Send en epost til support@ensafer.com. 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5. Ferdig! 

Du er nå logget inn. Se neste seksjon for å lese mer om hvordan Ensafer fungerer i daglig bruk. 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Daglig innlogging og bruk 
Du kan logge inn i Ensafer på to måter: 

1. Gå til nettadressen du har fått utlevert. Den ser slik ut: firmanavn.ensafer.com 
2. Du kan åpne Ensafer Keychain-appen på din smarttelefon og klikke på Mine apper. 

I begge tilfeller benytter du BankID for å logge deg inn. 
Husk: Du trenger alltid å ha Ensafer Keychain-appen tilgjengelig når du logger inn. 
Dersom det oppstår et problem under innlogging, kan du åpne appen for å sjekke at den fungerer 
normalt. Behold appen oppe på skjermen og forsøk på nytt. 
Dersom du har fortsatt har problemer med innlogging, ta kontakt med support@ensafer.com. 

Ensafers brukergrensesnitt 
Ensafers brukergrensesnitt er inndelt i to felt; innboksen og saksområdet: 

Innboksen inneholder en liste over alle saker du er en del av. Klikk på en sak for å åpne den i 
saksområdet. 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Innboksen 
Innboksen er en liste over saker man selv har laget eller saker der man 
er lagt til som deltaker. Det er ikke mulig å se andres saker dersom man 
selv ikke er lagt til som deltaker. 
Nye og oppdaterte saker som man ikke har lest, vises med halvfet tittel 
og med et rødt symbol. 

Opprett ny sak 
Klikk på en sak for å åpne den, eller velg Opprett ny sak for å lage en ny 
sak. 

Logg ut 
Når brukeren logger ut, blir brukerøkten avsluttet. Kladder blir slettet. Alt 
annet innhold lagret midlertidig i nettleseren blir også slettet. 

Innstillinger 
Innstillingsskjermen lar deg skifte språk, samt endre farge på brukerikonet 
ditt. 

Søk og sortering 
Man kan søke på saker ved å skrive i søkefeltet. Dette er et såkalt filter-
søk der søkeresultatene oppdateres fortløpende etter hvert som du 
skriver. Man kan søke på avsender, tittel og beskrivelse. Slett teksten i 
søkefeltet for å se alle saker igjen. 
Trykk på sorteringsknappen til høyre for søkefeltet for å vise 
sorteringspanelet. Her kan man endre innboksens sorteringsrekkefølge. 
Tilgjengelige valg er å sortere på dato, avsender eller tittel — samt 
stigende eller synkende rekkefølge.  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Opprette ny sak 
En sak kan inneholde følgende elementer: 

• Tittel 
• Saksdato 

Dette er en dato man setter manuelt, og kan for eksempel brukes til å spesifisere en møtedato. 
• Beskrivelse 
• Dokumenter 

Maksimal filstørrelse for dokument-vedlegg er 100 MB. 
• Deltakere 

Deltakere er de andre personene man ønsker å dele saksinformasjon med. 
• Kommentarer 

En kommentar er en kort uttalelse om innholdet i saken eller et svar på en annen kommentar. 
Kommentarer kan også ha filvedlegg. 

Husk: En sak må inneholde tittel, dato og minst en deltaker før Send-knappen blir tilgjengelig. 

Tekstformatering 
Beskrivelsen kan inneholde enkel tekstformatering. På en datamaskin kan du bevege musen over 
knapperaden for å lese korte hjelpetekster. 
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Deltakere 
Når man klikker på Deltakere -> Legg til vil man få opp en liste over mulige deltakere. Kryss av for 
deltakerne du ønsker. Det er mulig å søke i listen over deltakere. 
Det er ikke mulig å legge til deltakere før de har registrert seg som bruker av Ensafer. Dette er 
beskrevet tidligere i denne brukerveiledningen. 

Dokumenter 
Man kan laste opp ett eller flere dokumenter. Maksimal filstørrelse per dokument er 10 MB. 
Man kan slette dokumenter man selv har lastet opp.  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Kommentar 

Alle som er deltaker i en sak, kan legge inn kommentarer. Det er mulig å laste opp ett eller flere 
dokumenter til hver kommentar. 
Alle kan slette sine egne kommentarer og kommentarvedlegg. Sakseier vil bli varslet når dette skjer. 
Den som har laget saken (sakseier) kan slette andres kommentarer. 
Merk: Det er ikke mulig å kommentere en sak før den har blitt sendt. 

Kladd 
Dersom du lager en ny sak uten å sende den, blir den lagret som en 
kladd. 
En kladd er et midlertidig dokument som tas vare på helt til du logger 
ut. 
For øyeblikket slettes kladder når du logger ut.  I fremtiden vil det 
være mulig å ta vare på kladder permanent. 
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Send, tilbakestill og slett 
Knapperaden i bunnen av saksområdet gir deg mulighet til å sende, tilbakestille eller slette en sak. 

Knappene vil kun være tilgjengelig når det er fornuftig. Det er for eksempel ikke mulig å sende en sak 
før du har skrevet en tittel og lagt til minst én deltaker. Du kan heller ikke tilbakestille en sak dersom 
det ikke finnes en tidligere utgave. 

Send 
Når du trykker Send, vil saken krypteres og sendes til deltakerne. En sak må inneholde tittel, dato og 
minst én deltaker før du kan sende den. 

Tilbakestill 
Dersom du endrer en sak som tidligere har vært sendt, kan du tilbakestille den til den sendte 
versjonen. 

Slett 
Du kan slette saker du selv har laget. Det er ikke mulig å hente tilbake slettede saker. Det er ikke mulig 
å slette andres saker. 
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Varslinger 
Varsling 
Ensafer Keychain-appen vil varsle brukeren i følgende tilfelller: 
• Når noen har laget en sak og lagt brukeren til som deltaker 
• Når noen har endret en sak der brukeren er deltaker 
• Når noen har kommentert på en sak brukeren enten har laget eller er lagt til som deltaker 
Dersom du mottar en varsling når mobilenheten din er låst, dra varslingen til høyre på låseskjermen for 
å låse opp enheten din og gå direkte til saken. 
Om du allerede er logget inn i Ensafer vil varslinger også bli vist i innboksen. 
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Brukerroller og tilgangskontroll 
Brukerroller 
Alle Ensafer-brukere har en av tre brukerroller: 
• Administratorer har full tilgang til Ensafer og kan endre andre brukere. 
• Vanlige brukere kan sende og motta saker, samt se alle som er brukere av systemet. 
• Gjester kan bare motta saker og vil kun se de brukerne som aktivt har tatt kontakt med dem. 
Nye brukere som registrerer seg i Ensafer vil automatisk bli gjest, og kan oppgraderes av admin-
brukere i innstillingspanelet. 

Tilgangskontroll 
Ensafer benytter i tillegg følgende regler og begrensninger for tilgangskontroll: 
• Du kan aldri se eller lese saker du ikke er medlem av — disse sakene vil ikke vises i innboksen din. 

Dersom du ønsker tilgang til en sak må du ta direkte kontakt med sakseier, slik at denne kan legge 
deg til som deltaker. 

• Du kan kun endre eller slette dine egne saker. 
• Du kan ikke endre kommentarer andre har lagt inn på dine saker, men du kan slette dem. 
• Du kan slette dine egne kommenterer og kommentarvedlegg fra andres saker. Sakseier vil bli varslet 

om at du har gjort dette. 
• Du kan ikke forlate en sak en annen person har laget — det er bare sakseieren som kan fjerne deg. 

Det vil bli mulig å forlate saker i framtiden. 
• Det er for øyeblikket ikke mulig å slette brukere som ikke lenger skal ha tilgang til Ensafer. Kontakt 

support@ensafer.com dersom det er behov for dette. 
Vi jobber med å introdusere mer et mer fleksibelt system for brukerroller for å innføre et klart skille 
mellom administratorer og brukere. 
Det er også planlagt et system for brukere og grupper, slik at man for eksempel enkelt kan legge til en 
prosjektgruppe i en sak. 

Automatisk utlogging 
Av sikkerhetsgrunner vil brukere bli automatisk logget ut etter 1 time med inaktivitet. Brukeren vil bli 
varslet 5 minutter før brukerøkten utløper slik at de kan forlenge den uten å måtte logge inn på nytt. 
Den maksimale lengden på en brukerøkt er 24 timer før ny innlogging kreves. 
Tidsverdiene kan justeres på forespørsel, men de kan ikke justeres for individuelle brukere. 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Feilsøking 

• Feilmelding ved innlasting av innboks eller sending 
Problem: 

• Innboksen lastes ikke inn 
• Kan ikke sende en sak 
• Kan ikke legge inn kommentar 

Løsning: 
Ensafer henter krypteringsnøkler fra smarttelefon-appen Ensafer Keychain. Dette skjer som regel i 
bakgrunnen uten at du behøver å gjøre noe. 
Du må alltid ha mobilenheten som kjører Ensafer Keychain tilgjengelig når du skal bruke Ensafer. 
Mobilenheten må være satt opp slik: 

• Ladet og slått på 
• Ha tilgang til internett. 

• Slå av flymodus 
• Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk 
• Slå på mobildata 

• Ikke i spareblussmodus (Low Power Mode) 
• Du kan slå av spareblussmodus i Innstillinger -> Batteri 

• Backgrunnsoppdatering må være slått på 
• Du kan slå på bakgrunnsoppdatering i Innstillinger -> Generelt -> 

Bakgrunnsoppdatering. Sørg for at hovedbryteren er slått på og at bryteren for Ensafer 
også er slått på. 

Dersom det skulle oppstå problemer ved innlasting av innboksen eller ved sending av sak/kommentar, 
ha smarttelefon-appen Ensafer Keychain oppe på mobilskjermen i det du forsøker på nytt. 
Kontakt support@ensafer.com dersom du har ytterligere behov for hjelp. 

• Kan ikke lage ny sak 
Problem: 

• Knappen for å lage en ny sak er borte 

Løsning: 
Brukeren din har blitt tildelt brukerrollen gjest. Gjester kan ikke lage nye saker. Kontakt din 
administrator for å få endret brukerrollen din.  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• Kan ikke laste ned fil 
Problem: 

• Kan ikke laste ned en fil — ingenting skjer. Nettleser: Safari 

Løsning: 
Safari har av og til problemer med å laste ned store filer. Løsningen er å logge inn med nettleseren 
Chrome. Det arbeides med en løsning på dette problemet. 

• Kan ikke finne bruker 
Problem: 

• Brukeren jeg ønsker å legge til finnes ikke i deltaker-listen 

Løsning: 
Det er ikke mulig å legge til deltakere før de har registrert seg som bruker av Ensafer. Dette er 
beskrevet tidligere i denne brukerveiledningen.
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