COMPLIANT OFFICE

Ett säkert och lagligt officepaket för
Europeiska organisationer

Vad är Compliant Office?
Mail, team-chatt, webbmöten och dokumenthantering i molnet med inbyggd
regelefterlevnad. Upptäck hörnstenarna i Compliant Office och ge din
verksamhet möjligheten att lyckas med våra moderna verktyg.

Det väsentliga: E-post, kalender
och kontakter

Heltäckande samarbetsverktyg

En stor del av vårt arbete börjar och slutar i
mailkorgen. I Compliant Office ingår företagsmail, delade kalendrar och kontakter i ett
samlat gränssnitt.

I Compliant Office finns inbyggd teamchatt
och verktyg för samarbete i realtid, inklusive
röst- och videosamtal. Ladda upp filer, nämn
kolleger, kommentera relevanta ämnen.
Upptäck fördelen med säker och kontextbaserad teamchatt.

Ett komplett officepaket

Webbmöten

I det samlade gränssnittet kan du lagra, redigera och samarbeta på dokument, kalkylblad och
presentationer. Ditt arbete sparas automatiskt
medans du arbetar med dina filer och du kan
redigera dem både online och offline.

Säkra webbmöten som du kör i webbläsaren
utan att installera någonting. Stödjer upp till 70
samtidiga deltagare och innehåller praktiska
funktioner som skärmdelning, chatt och
moderering.

Fördelar
Moderna verktyg

Regelefterlevnad

Konkurrenskraftigt pris

Dokumenthantering, internkommunikation
och webbmöten har blivit en förutsättning
för att den moderna arbetsplatsen ska kunna
fungera på ett effektivt sätt. Compliant Office
erbjuder alla dessa verktyg i ett samlat och
integrerat gränssnitt så att du kan ta del av
alla fördelar på ett ställe.

Compliant Office och all infrastruktur som
tjänsten vilar på, ISO-certifikat och säkerhetsprocesser är designade med Europeisk
lagstiftning och regelefterlevnad som
ledstjärna. Med Compliant Office kan du vara
säker på att din information:

Compliant Office är ett av de mest kostnadseffektiva, molnbaserade kontorsstöden på
marknaden. Till skillnad från konkurrenterna
har Compliant Office inbyggd regelefterlevnad, något som självklart ingår i priset.
Jämför oss gärna med våra konkurrenter,
både vad gäller funktionalitet, regelefterlevnad och slutligen pris.

Planera ett webbmöte direkt via
din e-post.

Lagras i ett säkerhetsklassat datacenter
i EU.

Bjud in dina kontakter när du skapar
en händelse i kalendern.

Endast behandlas av ett företag med
säte i Europa och aldrig görs tillgänglig
för en tredjepart.

Skicka ett e-postmeddelande från
ett chattrum.
Dela ett dokument i en konversation
och redigera det tillsammans.

Administreras av säkerhetsklassad
personal som omfattas av våra
ISO-certifieringar.

Företagsmail och kalender.
Webbmöten.
Teamchatt.
Filer & Dokument.
Inbyggd regelefterlevnad.

Skyddas av Europeiska dataskyddslagar
och står utom räckhåll för myndigheter
utanför EU.

Information som du lagrar i Compliant Office...

lagras i säkerhetsklassade
datacenter inom EU

behandlas av ett företag
med säte inom EU
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administreras av
säkerhetsklassad personal
inom EU

skyddas av
datalagstiftningen som
gäller i EU

är utom räckhåll för
myndigheter utanför EU

Det är en lag, inte en debatt
Compliant Office främjar innovation genom att ge sina användare tillgång till molnbaserade verktyg för produktivitet och samarbete på ett säkert och lagligt sätt. På
samma sätt som att en organisation måste följa våra finansiella lagar måste även våra
dataskyddslagar följas.
Vi har byggt Compliant Office med ett enda syfte - vi vill ge din organisation möjligheten att
behandla och lagra personuppgifter i enlighet med Europeisk datalagstiftning. I kontrast
till världens mest använda verktyg för samarbete och produktivitet, kan Compliant Office
leverera på sitt löfte för Europeiska organisationer. Låt oss förklara hur det går till.

Så går det till
Compliant Office finns i
Compliant Cloud

Din information behandlas av ett
Europeiskt företag

Compliant Cloud är en IT-infrastrukturtjänst
från City Network med inbyggd regelefterlevnad. Tjänsten används bland annat av banker, försäkringsbolag och andra organisationer
i reglerade branscher som behöver lägga
särskild stor vikt vid informationssäkerhet.
Compliant Cloud säkerställer att den data du
ansvarar för skyddas, hanteras och lagras i
enlighet med de lagkrav och regler som ställs
på din bransch och verksamhet. Compliant
Cloud är inte bara säker IT-infrastruktur som
tjänst utan ett helt koncept inom modern
datasäkerhet.

City Network, företaget bakom Compliant
Office, är baserat i Sverige och har Svenska
ägare. Detta innebär att vi följer Svensk och
Europeisk datalagstiftning och ingenting
annat.

till utrymmen och system. Vi har inte bara
certifierat våra fysiska utrymmen enligt en
rad olika ISO standarder utan även våra
administratörer. Alla våra administratörer
bor och arbetar inom EU. Vi investerar även
i omfattande bakgrundskontroller i enlighet
med nationella dataskyddslagar såsom
säkerhetsskyddslagen i Sverige.

Bakgrundskontrollerad personal
Informationssäkerhetskedjan måste hållas
intakt, från datahallen och dess anslutningar
till våra administratörer som har tillgång

Vår säkerhetskultur
På City Network har vi ett uttryckligt mål och
en strategi att tillhandahålla bättre säkerhet
än traditionella IT-infrastrukturtjänster och
lösningar. Men för många av våra kunder är
inte säkerhet i sig tillräckligt. Många organisationer, framförallt inom bank och finans,
sjukvård och myndigheter är osäkra på om,
hur och vilka molntjänster de kan använda
i relation till de lagkrav som ställs på hur de
lagrar och hanterar sin information.
Det är precis därför som vi har utvecklat
Compliant Cloud - en europeisk, fristående
IT-infrastruktur som tjänst specifikt avsedd
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för banker, försäkringsbolag, hälsovården,
myndigheter och andra organisationer som
inte kan göra avkall på ett enda steg i sin
regelefterlevnad. Compliant Cloud är därför
en teknisk lösning men också en garant
för att organisationer som hanterar känslig
information kan göra det enligt alla lagar och
krav som ställs på dem.
Vårt arbete med säkerhet och regelefterlevnad sker inom två huvudsakliga områden,
certifieringar och företagskultur. Certifieringarna använder vi som ett led i beviskedjan
mot dig som kund. Genom dem kan du

vara säker på att en utomstående part har
granskat och säkerställt att vi håller vad vi
lovar. Men även om certifieringarna är bra
att ha på många sätt anser vi att det är den
minst viktiga biten. Vad vi anser är viktigast
är hur vi som organisation ser på säkerhet
och hur vi agerar. Även om det kan låta banalt
handlar det i slutändan om människorna
bakom dessa certifikat och om vi inte har
processer och rutiner på plats och kan agera
på ett säkert sätt finns det inga certifikat i
världen som kan skydda din data.

Compliant Office finns i Compliant Cloud. Ett säkert moln med inbyggd regelefterlevnad för
reglerade branscher. Så här bygger vi var och en av våra Compliant Cloud zoner.

Teknik
Datahallen

Personal

Compliant Office

Vi väljer endast partners som, precis som vi,
kan leva upp till internationellt erkända standarder för kvalitet, datasäkerhet och miljö. De
datahallar vi använder för Compliant Cloud har
även specifika skalskydd, backupsystem och
skyddsåtgärder för hårt regulerade branscher.

Hela kedjan kring dataskydd måste alltid
hänga ihop, från datahall och förbindelser till
personal. Självklart är vår organisation också
certifierad så att viss personal kan administrera de system som innehåller bland annat
finansiell, hälso- och myndighetsinformation.

När allt gällande skalskydd och säkerhet finns
på plats kan våra kunder ta del av ett fullfjädrat
officepaket med inbyggd regelefterlevnad.
Tack vare sina säkerhetsmekanismer och
specifik loggning, kan organisationer inom
reglerade branscher följa sina branschspecifika standarder för dataskydd.

Internet

N+1 Power Supply

N+1 Power Supply

N+1 UPS & Diesel Reserve

N+1 UPS & Diesel Reserve

Data Center Building
Certifications
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22301 - ISO 27001

Compliant Cloud Personnel
Physically seperated,
Extended background checks,
Extended security training,
No sub-contractors have access
Certifications
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22301
ISO 27001 - ISO 27010 - ISO 27013
ISO 27015 - ISO 27017 - ISO 27018

Customer

Private Cage
Certifications
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22301
ISO 27001 - ISO 27010 - ISO 27013
ISO 27015 - ISO 27017 - ISO 27018

API
Proxis

Access
Triggers
Auditability

Assurances
PCI-CPP - PCI-DSS - PCI-TSP
BAFIN-BAIT

Access
Validation
Log / Analysis

VM’s

Network

VPN, LBAAS,
SND & Routing

Controler

Identity

Compute
Block Storage
Object Storage

Storage
#1

Compliant Cloud

#2

Assurances
BAFIN-BAIT - BSI-C5 - ENISA
PCI-DSS - PCI-TSP - PCI-CPP

TeamChat
Mail & Calendar
Compliant Office
Stored in secure data
centers within the EU
Processed by a
company from the EU

Files & Documents

Administered by personnel with
security clearance within the EU
Protected by the data
protection laws in the EU

Unified & Integrated
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Out of reach for authorities
outside of the EU

Jämförelse

Jämför Regelefterlevnad
Compliant Office

Office 365

G Suite

Informationen som du lagrar i tjänsten behandlas
endast av ett företag som har juridisk hemvist
inom EU

MÖJLIGT FÖR VISSA TJÄNSTER MED
ON-PREM LÖSNING VIA FRISTÅENDE
PARTNER INOM EU. EXTRA KOSTNADER
TILLKOMMER.

NEJ

Informationen som du lagrar i tjänsten administreras endast av personal som säkerhetsklassats
i enlighet med nationella dataskyddslagar, såsom
säkerhetsskyddslagen i Sverige

MÖJLIGT FÖR VISSA TJÄNSTER MED
ON-PREM LÖSNING VIA FRISTÅENDE
PARTNER INOM EU. EXTRA KOSTNADER
TILLKOMMER.

NEJ

Informationen du lagrar i tjänsten är utom räckhåll för myndigheter utanför EU

MÖJLIGT FÖR VISSA TJÄNSTER MED
ON-PREM LÖSNING VIA FRISTÅENDE
PARTNER INOM EU. EXTRA KOSTNADER
TILLKOMMER.

All information som du lagrar i tjänsten stannar
kvar inom EU

MÖJLIGT FÖR VISSA TJÄNSTER MED
ON-PREM LÖSNING VIA FRISTÅENDE
PARTNER INOM EU. EXTRA KOSTNADER
TILLKOMMER.

NEJ. AMERIKANSKA FÖRETAG MÅSTE
FÖLJA CLOUDACT. G SUITE FINNS INTE
TILLGÄNGLIGT SOM ON-PREM LÖSNING.

MÖJLIGT FÖR STORA DELAR, MEN INTE
ALL INFORMATION

Jämför funktioner
Compliant Office
E-post och Kalender
Redigering av dokument på webben
AntiVirus & AntiSpam
Obegränsat antal chattgrupper och delning av filer
E-postlistor för mailutskick
Webbmöten med skärmdelning
Röst & Videosamtal
Appar för mobila enheter
Arkivering av e-post
TeamChat med kostnadsfria gästkonton
Mobil synkronisering med EAS
Avancerad administration & API:er
Nedladdningsbar programvara för desktop
Desktopklient alternativ för Microsoft Outlook
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Office 365

G Suite

Compliant Office Pris
Compliant Office är en av de mest prisvärda produktivitets- och samarbetsverktygen på
marknaden. Vi tror att ett paket trots allt kan passa alla, förutsatt att allt ingår och att det
inte tillkommer några oväntade kostnader.

Compliant Office
Ett komplett Officepaket
Kompatibelt med alla populära office-filtyper
Väsentligheterna: E-post, Kalender & Kontakter
Webbmöten
Team Chat & samarbete i ett samlat gränssnitt
1TB lagring per konto ingår
Videosamtal & webbmöten

Besök vår hemsida för aktuellt pris - compliantoffice.se/priser

Boka en demo

compliantoffice.se

Om City Network
City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den
öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.
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City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 22301, 27001, 27010, 27013, 27017 och 27018 – internationellt erkända
standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet. Företagets tjänster finns tillgängliga från fler än 20
datacenter i hela världen.City Network är en del av Iver.
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