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KPMG Secure File Transfer - User Guide

• Vad är KPMG Secure File Transfer?
KPMG SFT är ett hjälpmedel för att förenkla dataöverföring mellan KPMGs uppdragsteam och kunden.
Man kan sända filer och foldrar upp till 20GB. Avsändaren får automatiska notifieringar om nerladdade filer.

• Skapa ett konto efter att du mottagit ett mail med en nedladdningslänk
• I nedladdningsmailet, klicka på länken för att öppna webbsidan för kontoregistrering i KPMG SFT.
• Skriv din emailadress. Klicka på Submit. Ett verifieringsmail från sft@kpmg.se skickas till dig.
• Kopiera verifieringskoden från mailet in i verifieringsrutan i KPMG SFT. Klicka på Register.
• Välj ett nytt lösenord för KPMG SFT och skriv in det två gånger. Klicka på Register.
• Du har nu ett begränsat konto där du kan ta emot filer men inte skicka filer.
• Ladda ner filen.

• Skapa ett konto efter att du mottagit ett inbjudningsmail
• Klicka på länken i inbjudningsmailet för att öppna webbsidan för kontoregistrering i KPMG SFT.
• Välj ett nytt lösenord för KPMG SFT och skriv in det två gånger. Klicka på Register.
• Du har nu ett konto där du både kan ta emot filer från KPMG och sända filer till KPMG.

mailto:sft@kpmg.se�
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• Ta emot filer från KPMG
• Du har mottagit ett mail från KPMG med en nedladdningslänk.
• Klicka på länken så öppnas KPMG SFT I din webbläsare.
• Logga in med din emailadress och ditt lösenord.
• Klicka på nedladdningslänken i webbsidan. För att ladda ner flera filer, klicka på download applet.
• Spara filen på valfri plats.

• Sända filer till KPMG
• Öpnna din webbläsare och gå till https://sft.kpmg.se.
• Logga in med din mailadress och ditt lösenord.
• Du är nu på Send File-sidan
• Skriv in mottagarens mailadress. Du kan bara sända till @kpmg.se.
• Skriv in ärendemening
• Klicka på Choose file för att lägga till filen.
• För att skicka en mapp eller flera filer, klicka i Folder/Large File Applet.

• Slutligen…
• Om du behöver höja säkerheten ytterligare så kan du kryptera filerna med WinZip™ innan du lägger till dem. Delge din mottagare lösenordet genom 

någon annan kanal än mail.
• Om du har några frågor så kontakta gärna sft@kpmg.se

https://sft.kpmg.se/�
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