PRESSRELEASE
Skoldialogen och SecureAppbox i strategiskt samarbete
STOCKHOLM (22 januari 2019) – Skoldialogen och SecureAppbox inleder ett strategiskt
samarbete för att stödja kunder i deras strävan att uppfylla de nya säkerhetskraven i skolans
kvalitetsarbete. Det gäller såväl policys, rutiner, ansvar som IT-stöd. Samarbetet omfattar alla
olika skolformer, från förskola till högskola – både i privat och kommunal verksamhet.
”Kvalitetsarbetet omfattar idag inte bara rutiner. Det är lika viktigt att säkerställa att alla medarbetare
erhåller rätt verktyg för att också kunna följa kraven i nya dataskyddsförordningen. Vi har lärt oss
mycket i samarbete med SKL och kommuner kring införandet av GDPR, som skolorna kan dra nytta
av” - säger Anders Jonson på SecureAppbox.
Genom ökade krav från myndigheterna vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, enligt skollagen och
den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har partnerna tagit fram paketlösningar. Detta för att ge
skolorna ett konkret stöd för dessa nya utmaningar, både inom delområden och för helheten.
”I ljuset av den senaste tidens ökade antal incidenter, krav på rapportering och kommunikation till
föräldrar och myndigheter, behöver skolorna fungerande lösningar som hänger ihop och förenklar
vardagsarbetet. Att känna trygghet i sin kommunikation och datahantering, blir nu centralt för skolans
kvalitetsarbete” - säger Jan Söderlund på Skoldialogen.
För mer information kontakta:
Anders Jonson | Affärsansvarig SecureAppbox |+46-708655301 |anders@securemailbox.com
Jan Söderlund | VD Skoldialogen (Catalyt AB) |+46-709632643 |jan.soderlund@skoldialogen.se
Om Skoldialogen:
Skoldialogen grundat 2003 har lång erfarenhet inom området systematiskt kvalitetsarbete och
utveckling i förskola och skola. Detta har paketerats i en ”verktygslåda” för utveckling av både
styrmodell och IT-stöd för olika skolformer – ett ”kvalitetsledningssystem för skolverksamhet”. Vi
anpassar oss alltid efter kundens förutsättningar (”Utvecklingstrappan”) och behov i vårt stöd.
Se även www.skoldialogen.se
Om SecureAppbox:
SecureAppbox är ett svenskt bolag grundat 2011 som erbjuder företag och organisationer lösningar
som skyddar kommunikationen av känslig och skyddsvärd data samt rådgivning om datasäkerhet och
regelefterlevnad av GDPR. Förutom att säkerställa säkerheten för data som kommuniceras, strävar vi
efter att förbättra effektiviteten i kunders verksamhet och digitala processer genom våra tjänster. Se
även www.secureappbox.com

