Veilig e-mails en bestanden versturen en ontvangen
De BK Group is overgegaan naar een veilige methode om e-mails en bestanden te versturen en te
ontvangen in lijn met de nieuwe GDPR/AVG wetgeving. Dit gebeurt met het programma Cryptshare en
werkt via een Web Portal. Hoe u als cliënt gebruik van kan maken van deze mogelijkheid, is hier verder
beschreven:

Beveiligde e-mail en/of bestanden ontvangen
1. Notificatie
Wanneer een vertrouwelijke e-mail en/of attachment klaar staat, wordt er een vergelijkbare email
naar de ontvanger gestuurd:

Klik op de knop “Download Bestanden” in de ontvangen e-mail en U wordt doorverwezen naar de
download pagina op https://securetransfer.bkgroup.com

2. Vul het wachtwoord in (indien nodig)
Mocht er een password gebruikt zijn voor extra beveiliging, dan wordt deze apart naar u gemaild of
via SMS verzonden. Klik na het invoeren van het wachtwoord op “Volgende”
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3. Downloaden
Klik op de viewknop
Klik op de downloadknop
op “Voltooien”

om de bestanden of de beveiligde email online te bekijken
om de bestanden te downloaden. Sla de bestanden op en klik dan
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Beveiligde e-mail en/of bestanden verzenden
De BK Group biedt u ook de mogelijkheid om e-mails en/of bestanden tot een maximum van 2 GB op
een veilige manier naar de email adressen binnen de BK Group te sturen.

1. Ga naar https://securetransfer.bkgroup.com
Klik op “Verzenden” en vul het vervolgscherm verder in. Het is van belang, dat er een valide e-mail
adres wordt gebruikt. Hier wordt een code naar toe gestuurd ter verificatie. Klik dan op “Volgende”

2. Verificatie e-mailadres
Er wordt een email naar het eerder ingevoerde email adres gestuurd met een verificatie code:

Kopieer deze code en plak deze in het veld “Verifiëren” op de web pagina en klik op “Verifiëren”
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3. Ontvangers
Voer het email adres is van de ontvanger(s) en klik op “Volgende”

Er kan nu een vertrouwelijk bericht en/of bestanden worden toegevoegd en klik op “Volgende”

4. Verzendopties
Er kunnen nu verschillende opties worden geselecteerd. Verder kan hier een wachtwoord worden
opgegeven. Neem dit wachtwoord over en geef het door aan de ontvanger. Klik op “Volgende” om
verder te gaan.
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5. Controle
Controleer of alle gegevens juist zijn en klik op “Transfer Starten”
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6. Afronding
De transactie is nu voltooid en de bestanden zijn verstuurd. U ontvangt een bevestiging zodra de
ontvanger het bestand opent
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