evisar man att idéen tillhörde dig när du säger att den gjorde det, och
ssocierad med dig. iDefendo använder sig av Blockchain teknik som
h som bevittnar
det
duPlatform
säger hänt, hänt så som du säger.
iDefendoatt
– The
Proof

DE I BLIXTLÅSET
FÅR DUutan
IDEFENDO
UTAN
iDefendos tjänster
kostnadHELT
till dig
somKOSTNAD:

deltar i Svenska Gymnasiemästerskapen
för Innovatörer
Blixtlåset
att sätta
upp ditt konto
hos www.idefendo.com:

iDefendos teknik baseras på omanipulerbar blockchainteknik och skapar digitala vittnen på all din data.
Dessa sammaställs löpande i ”Evidence Binders” som kan bevisa att det du skapat tillhör dig. iDefendos teknik
com. hjälper dig bevisa händelskedjor att det du skapat tillhör dig - oavsett vem du väljer att dela dem med. Genom
att använda tjänsterna, visar du också att du har koll på dina värden och jobbar professionellt.
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”Sign up now”. (eller logga in direkt via Facebook etc)

SOM MEDVERKANDE I BLIXTLÅSET FÅR DU IDEFENDO HELT UTAN KOSTNAD:

du på ”Logged in as (din emailadress)”
sen
påtrust.
”subscribe now”.
Trust builds business.och
IDefendo
builds

Såsen
här gör
du för att sätta upp
ditt konto hos www.idefendo.com:
a ”apply”
”subscribe”.
Klart!
iDefendos tjänster utan kostnad till dig
Din kod är: blixtlaset2020
Trust builds business. IDefendo builds trust.
som deltar i Svenska Gymnasiemästerskapen
1. Gå till www.iDefendo.com.
Klicka på ”log in” --> ”Sign
up now”. (eller logga
in direkt via Facebook etc)
Innovatörer
Blixtlåset
verifera 2.
din
mejladress, för
genom
att klicka
på
”Verify” brevid
din
iDefendo
Vault Service

3. När inloggad klickar du
på ”Logged
in asvittnen
(din på
emailadress)”
och sen på
”subscribe
now”.
iDefendo
skapar digitala
all data. Datta sammaställs
löpande
i ”Evidence
iDefendo
Vault™
is
designed
from
the
ground
up
to
iDefendo Vault will track your files and create Vault
Binders”
som
du
alltid
har
tillgång
till
och
kan
bevisa
att
det
du
skapat
tillhör
dig.
4. Fyll
kod,under
klicka ”apply”
sen ”subscribe”.
Klart! mejladress).
istrerade
digi ovan
med
”logged
in as (din
help users keep their important files safe. Files in
copies of them automatically in the background as
Med iDefendos teknik bevisar man att idéen
tillhörde dig när du säger att den gjorde det,
och
your Vault are never overwritten by newer versions;
you keep working with the tools and systems you
Välkommen!

oavsett vad, att den är associerad med dig.
iDefendo använder sig av Blockchain teknikalready
som use.
instead a new version is added that links to the neinte kan manipuleras och som bevittnar attarest
detolder
du säger
hänt
såcan
som
duassäger.
versionhänt,
in a chain
that
have
many
Our Digital Witnesses™ also automatically documen

need.
file activities. As soon as a new file or version is
PS: Glöm inte att även verifera din mejladress, genomlinks
attas you
klicka
på ”Verify” brevid din your
iDefendo Vault can be used on its own. But it
added to your Vault, a Digital Witness is created. You
canFÅR
also
to cloud HELT
storage UTAN
services KOSTNAD:
can focus on creating content, we protect it for you.
SOM MEDVERKANDE
I BLIXTLÅSET
IDEFENDO
mejladress som du registrerade
dig med under
”logged
inbeDU
asconnected
(din mejladress).

os tjänster:

like Dropbox and Google Drive. When you do that,

Så här gör du för att sätta upp ditt konto hos www.idefendo.com:
Din kod är: sufblixtlas19

1. Gå till www.iDefendo.com.
filer säkert.
Digitala
vittnen
bevisar vad du skickade,
KORT OM Våra
IDEFENDOS
TJÄNSTER:
2. Klicka på ”log in” --> ”Sign up now”. (eller logga in direkt via Facebook etc)
IDEFENDO TRANSFER: Överför filer
säkert.
Våra
Digitala
3. När
inloggad
klickar
du på vittnen
”Logged in as (din emailadress)” och sen på ”subscribe now”.
m tagit emot.
4. Fyll i ovan
klicka
”apply”
”subscribe”. Klart!
bevisar vad du skickade, när du skickade
ochkod,
vem
som
tagit sen
emot.

Välkommen!

IDEFENDO VAULT: Säker förvaring av värdefulla filer. Våra Digitala

PS: Glöm inte att även verifera din mejladress, genom att klicka på ”Verify” brevid din
ring avvittnen
värdefulla
filer.
Digitala
vittnen
bevisar att du hade ett visst dokument vid en
bevisar att du
hade Våra
ett visstmejladress
dokument
vid
viss tidpunkt,
som
duen
registrerade
dig med under ”logged in as (din mejladress).
etc. Integrationer med externa datakällor (såsom
ng etc.versionshantering
Integrationer
med externa datakällor (såsom Dropbox, Drive m fl) sker enkelt så
Dropbox, Drive m fl) sker enkelt så man kan fortsätta jobba som tidigare
idigaresamtidigt
samtidigt
som allt
skyddas
automatiskt
Kort
om
tjänster:och löpande i bakgrunden.
som allt skyddas
automatiskt
ochiDefendos
löpande
i bakgrunden.
IDEFENDO TRANSFER: Överför filer säkert. Våra Digitala vittnen bevisar vad du skickade,
när du skickade och vem som tagit emot.

Recomended by:

IDEFENDO VAULT: Säker förvaring av värdefulla filer. Våra Digitala vittnen bevisar att du hade ett visst dokument vid en

viss tidpunkt, versionshantering etc. Integrationer med externa datakällor (såsom Dropbox, Drive m fl) sker enkelt så
man kan fortsätta jobba som tidigare samtidigt som allt skyddas automatiskt och löpande i bakgrunden.

iDefendo.com | api.iDefendo.com | iDefendo - The Proof Platform
Integrations and Collaborations:

iDefendo is part of the The International Trademark Association’s (INTA) Anticounterfeiting Committee,
working to develop and advocate for related anticounterfeiting policies and to promote better
cooperation between the private and public sectors to advance protection against counterfeiting.
iDefendo Integrations and Collaborations

iDefendo.com/transfer
Trust builds business. IDefendo builds trust.

Förutom att det skapas Digitala Vittnen och Evidence Binders för dig, får du även 1TB lagring, delningar i realtid, integrationer med
Dropbox, Drive, OneDrive m fl, skydda delningar med lösenord, skräddarsy nedladdningssidor m m. Genom Svenska
Uppfinnareföreningen får man, genom att ange ovan kod, iDefendos tjänster helt utan kostnad i två år. Värde 4 000 kr.

