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Vad innebär en uppgradering till 
version 5.4 av 2c8 Apps? 

I samband med version 5.4 släpper vi bland annat vår nya produkt 2c8 Approve 

samt introducerar 2c8 Portal. Inloggning och användarhantering ser annorlunda ut 

från tidigare versioner och systemkraven har uppdaterats. En del av våra kunder har 

funderingar kring vad den nya versionen kommer att innebära för dem, så nedan 

har vi samlat de mest frekventa frågorna. 

 

Behöver vi ett PUB-avtal gällande GDPR i samband med version 5.4? 

- Version 5.4 förändrar inte någon typ av hantering gällande era användares 

uppgifter mot hur det varit tidigare. Har ni inget PUB-avtal idag är det alltså 

inget som behövs i och med övergången till version 5.4. De uppgifter vi 

hanterar gällande era användare (se nedan) är något som användarna 

godkänner när de aktiverar 2c8 licensen på sin dator och något som vi 

behöver ha tillgång till för att fullgöra den tjänst som vi levererar. När 

användaren aktiverar sin personliga licens får de alltså samtycka till att vi 

lagrar detta. Återigen, det här är ingenting som kommer att förändras i och 

med version 5.4 och lanseringen av 2c8 Portal. 

 

De uppgifter vi hanterar i version 5.4 är följande: 

 

- Mailadress 

 - Namn 

 - Land 

 - Telefonnummer 

- Hashat lösenord  

- Nyckel för multifaktor-autentisering (för de användare som väljer att använda 

multifaktor-autentisering). 

 

 

Om ni har 2c8 server on-prem hos er, så har vi på 2c8 inte tillgång till ert 

material och ni ansvarar själva för lagring av material och uppgifter. 

Eftersom vi, precis som tidigare, inte hanterar några uppgifter som ligger på 

er server krävs då heller inget PUB-avtal. Ett PUB-avtal är alltså enbart 

relevant för kunder som köper drifttjänst för 2c8 Server eller webbplats och 

lagring sker på servrar hos 2c8. 
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Du kan läsa mer om hur personuppgifter behandlas i vår integritetspolicy. Du 

kan också läsa mer om när vi upprättar ett personuppgiftsbiträdesavtal här. 

 

 

Behöver vi öppna upp nya portar på vår server som vi har hos oss? 

- Ja, ni kommer behöva öppna upp för utgående trafik till as.2c8.com och 

idp.2c8.com på port 443. Detta behövs eftersom hantering av användare 

numera görs i 2c8 Portal som i sin tur behöver synka information med er 2c8 

Server.  

Behöver vi öppna upp mot några servrar från 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite? 

- Ja, även här behöver ni öppna upp för as.2c8.com och idp.2c8.com på port 

443. Detta krävs för inloggning i verktygen. 

Hur fungerar inloggningen i version 5.4? 

- Det som är nytt i version 5.4 av 2c8 Apps är användarhanteringen. 

Användaren av 2c8 Modeling Tool, 2c8 Lite eller 2c8 Approve läggs först och 

främst till i 2c8 Portal av en portal-administratör. Användaren kommer då få 

ett mail skickat till sig för att aktivera sitt konto. Själva aktiveringen av kontot 

sker via 2c8 Portal där användaren sätter ett lösenord. När användaren 

sedan loggar in i sitt verktyg så kommer inloggningsuppgifterna skickas till 

IDP.2c8.com som verifierar om inloggningsuppgifterna stämmer eller inte. 

Om inloggningsuppgifterna är korrekta så är användaren autentiserad och får 

en virtuell biljett för att kunna auktoriseras mot er 2c8 server. Biljetten som 

användaren får går sedan till AS.2c8.com för att hämta information om vilken 

produkt användaren är auktoriserad för. Om användaren i fråga är 

auktoriserad att logga in mot produkten den försöker logga in mot så lyckas 

inloggningen. När användaren är inloggad i programmet är den automatiskt 

inloggad mot er 2c8 Server, förutsatt att användaren har tilldelats denna 

rättighet i 2c8 Portal.  

Var ligger våra användaruppgifter?  

- Precis som tidigare lagrar vi er e-postadress, men nu lagrar vi även ett 

kryptografiskt hashat (det vill säga oläsligt) lösenord. Koden som avgör vem 

som får logga in mot er server eller inte låg tidigare på er 2c8 server där 

användare blev insläppta direkt vid inloggning. I och med den nya 

användarhanteringen så görs numera lösenordskontrollen hos oss och 

användare får en biljett som servern godkänner eller inte. Anledningen till att 

denna koll görs hos oss är för att vi kan uppdatera eventuella säkerhetshål 

centralt och därmed direkt det upptäcks. 

https://www.dropbox.com/s/7deill8io9jf0mx/Integritetspolicy.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/tiatcirofh57y2u/Bilaga%20f%C3%B6rfr%C3%A5gan%20personuppgiftsbitr%C3%A4desavtal.pdf?dl=1
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Vi vill inte ha vår data i molnet, men 2c8 Approve och 2c8 portal ligger ju i 
molnet? 

- Om ni driftar er egen 2c8 server så ligger er data, precis som tidigare, hos er 

(utöver användarnamn och lösenord som förklaras ovan). Själva 

applikationerna 2c8 Approve och 2c8 Portal ligger i molnet, men data i form 

av modeller, fält, dokument eller annat ligger fortsatt på er 2c8 server. Denna 

data kommer aldrig skickas till 2c8 utan enbart visas i applikationerna via 

webbläsaren. Ingen information från er server kommer alltså skickas till 2c8.  


