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Keypasco beviljat nytt patent i både Taiwan och USA 
 
Göteborg, 13 maj 2015 – Keypasco har sökt patent i alla större länder för att säkerställa sin 
kärnteknologi, vilken ligger som grund för Keypascos autentiseringslösning. Keypasco erbjuder en 
mjukvaru-baserad autentiseringslösning som molntjänst på Internet. De målmarknader som bl.a. har 
identifieras är internetbanker, e-handeln, online spel, betalning med mobiltelefoner (mobile payments), 
online offentliga tjänster (eGovernment) m.fl.  
 
Taiwan är det första land som beviljat Keypasco patent på Dynamiska URL: er, och ett par dagar 
senare beviljades samma patent av USA. Maw-Tsong Lin, VD Keypasco, och Per Skygebjerg, Vice 
VD Keypasco, är uppfinnarna och detta är Keypascos andra godkända patent. Det första patentet har 
hittills godkänts i Taiwan, Korea och Japan.  
 
Keypascos kärnteknologi och bas för IT-säkerhetslösningen är den teknologi som består av en device 
identifiering i en två-kanalsstruktur som förhindrar s.k. Phising, Man-in-the-Middle, Man-in-the-Browser 
attacker, m.fl. Dynamisk URL är en tillökning i flexibilitet och intelligens och det skapar en förutsättning 
att kommunicera säkert med flera olika online tjänsteleverantörer samtidigt.  
 
"Med detta patent behöver användaren endast en App för att autentisera sin identitet till olika 
tjänsteleverantörer. Lösningen fungerar även utmärkt mot flera samtidiga ID-leverantörer. Detta är ett 
steg framåt i vår strävan att erbjuda en mycket säker och användarvänlig lösning."  
- Per Skygebjerg	  
	  
Keypasco har och kommer att fortsätta att ansöka om nya patent av tekniken som utgör basen i 
Keypascos autentiseringslösningen. Detta är en stor del utav Keypascos strategi om att erbjuda den 
senaste tekniken, och att ständigt uppdatera säkerheten.	  
 
 
Om Keypasco	  
Vi befinner sig oss mitt i en snabbt föränderlig digital värld och i och med detta paradigmskifte kommer det att 
finnas massor av nya utmaningar. Några av de största utmaningarna med Internet är dess säkerhet och integritet 
för användarna, två avgörande aspekter för framgång och hållbarhet. Keypascos vision är att vara en 
världsledande leverantör av IT-säkerhet, och att erbjuda säkerhet via dina egna enheter – Security by You Own 
Devices. 
 
För mer information, besök www.keypasco.com, email info@keypasco.com eller kontakta vår PR kontakt eller 
vårt kontor (031-10 23 60).  
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