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Kryptering av filer är enklare är någonsin med AxCrypt 2, enkel och trygg 
säkerhet för dig och ditt teams filer.

Det svenska startup-företaget AxCrypt släppte i april 2016 AxCrypt 2 och möjlig-
gjorde därmed stark kryptering och delad åtkomst till säkrade filer på ett enklare 
sätt än någon programvara tidigare gjort. Programmet tar bort det svåra i använ-
dandet av stark och beprövad krypteringsteknik. Nu har inte bara IT- och säker-
hetsexperter tillgång till verktyg för stark kryptering, utan även vanliga användare. 

Ett par veckor efter lanseringen mottogs önskemål från användare över hela 
världen efter fler språkversioner; utöver engelska, franska och svenska som pro-
grammet då stödde. AxCrypt startade därför utvecklingen av detta och AxCrypt 
2 är idag tillgängligt på engelska, franska, tyska, italienska, koreanska, spanska, 
portugisiska, holländska och svenska, med fler språk på utveckling. 

“Det har aldrig varit så här enkelt att samarbeta med säkrade filer över hela värl-
den. Vi fortsätter utvecklingen av fler språkversioner för att möjliggöra för våra 
användare att kryptera och dela säkrade filer på sitt eget språk”. - Zebastian  
Victorin, VD och grundare. 

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.

“Nyckeldelningsfunktionen är en helt unik funktion för team som behöver dela säk-
rade filer med varandra. Vi gör tekniken tillgänglig för alla, inte bara IT- och säker-
hetsexperter” - Svante Seleborg, utvecklare och grundare.

Programvaran är gratis och med öppen källkod. Användarna har möjlighet att 
uppgradera till ett Premium-abonnemang som erbjuder ännu starkare kryptering 
och fler funktioner som exempelvis lösenordshantering.  Nyckeldelningsfunktio-
nen är endast tillgänglig för Premium-versionen. Nya användare som laddar ner 
AxCrypt 2 på www.axcrypt.net får en 30 dagars gratis testperiod.

http://www.axcrypt.net
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Om AxCrypt
Historien om AxCrypt startade 2001 när grundaren Svante Seleborg behövde 
dela konfidentiell information över internet och inte kunde hitta en befintlig pro-
gramvara 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. För logotyp och marknadsmaterial,  
se www.axcrypt.net/press-media.
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