”

Encryption works.
Properly implemented
strong crypto systems are
one of the few things that
you can rely on.
- Edward Snowden
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Kryptering av filer tar ett jättekliv framåt! AxCrypt 2, enkel och trygg
säkerhet för dig och ditt teams filer.
Det svenska startup-företaget AxCrypt AB släpper AxCrypt 2 som erbjuder stark
kryptering och möjliggör delad åtkomst till säkrade filer på ett enklare sätt än
någonsin tidigare. Programmet tar bort det svåra i användandet av stark och
beprövad krypteringsteknik. Nu har inte bara IT- och säkerhetsexperter tillgång
till verktyg för stark kryptering, utan även vanliga användare. Efter månader av
beta-tester lanseras AxCrypt 2 den 29 april 2016.
Utvecklingen av den innovativa nyckeldelningsfunktionen gör det möjligt att dela
åtkomst till säkrade filer i molnet som kan öppnas av andra AxCrypt-användare,
utan att dela lösenord med varandra. Programvaran är gratis och med öppen
källkod, samt med möjlighet att köpa ett Premium-abonnemang som erbjuder
ännu starkare kryptering och fler funktioner som exempelvis lösenordshantering.
”En sak som Snowden-avslöjandena har bevisat är att stark kryptering fungerar.
Problemet är att det är för svårt att använda. AxCrypt har redan försett miljontals
Windows-användare med användarvänlig kryptering av filer för personligt bruk i
över ett decennium. Nu tar vi samma enkelhet vidare till team, till fler plattformar
och molnet” säger Svante Seleborg, utvecklare och grundare.
Marknadsundersökningar visar att molnlagringsanvändarna redan idag överstiger
1,3 miljarder och växer snabbt. Följdaktligen ökar vårt behov av att skapa och dela
information på ett säkert sätt dramatiskt. Trenden väntas fortsätta, särskilt med
tanke på de senaste avslöjandena och kontroverserna kring integritet och
kryptering. Alla molnanvändare kan dra nytta av kryptering av filer som ger ett
extra lager av säkerhet, t.ex. med AxCrypt.
”Nästan alla har filer lagrade i molnet. Men nu när leverantörer hackas och
lösenordslistor offentliggörs nästan dagligen är behovet av ytterligare skydd
uppenbart. Det är här AxCrypt kommer in i bilden. Fortsätt använda det tjänster
i molnet du använder idag, men komplettera med AxCrypt så blir din användning
enkel, snabb och säker. Vem vill inte det?” säger Zebastian Victorin, VD och grundare.

Om AxCrypt
Historien om AxCrypt startade 2001 när grundaren Svante Seleborg
behövde dela konfidentiell information över internet och inte kunde hitta
en befintlig programvara som var enkel och lättanvänd för alla. Det var då
han utvecklade och lanserade den första versionen av AxCrypt och delade
den med världen, gratis.
År 2014, med över 20 miljoner nedladdningar världen över, hade AxCrypt
vuxit till att bli en av världens mest populära program för kryptering av filer.
Svante slog sig då ihop med Zebastian och grundade AxCrypt AB för att ta
AxCrypt till nästa nivå.

Kontakt
För mer information om produkten, företaget eller för att boka en intervju,
kontakta Zebastian Victorin på zebastian.victorin@axcrypt.net eller
070-745 20 80. Se även www.axcrypt.net.
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