
Mængden af sikkerhedstrusler stiger dag for 
dag. Angrebene bliver stadig mere komplekse og 
professionelle. Det medfører øgede krav til din 
virksomheds IT-sikkerhedspolitik. En firewall og 
et antivirusprogram er ikke længere tilstrækkelig 
beskyttelse.

Ikke nok med enkelte sikkerhedspakker
IT-sikkerhed fås i mange forskellige udgaver. 
En mulighed er nyere og bedre firewalls og 
antivirusprogrammer, som konstant opdateres 
med malware- og virusbeskyttelser. Trods det ser 
vi desværre i stigende grad, at virksomheder og 
deres hjemmesider bliver inficeret med skadelige 
programmer, der kan anvendes til botnet, DDoS og 
andre former for angreb. Bagmændene inficerer 
websider, som de bruger til mere avancerede 
phishingtjenester, der opsamler informationer om 
brugerens adgangskoder, kreditkort og lignende.

Da sikkerhedstruslerne findes i flere forskellige 
versioner, typer og former, er det ikke længere 
tilstrækkeligt med enkelte produkter. Du opnår kun 
den optimale sikkerhed ved at sammensætte aktive 
og passive sikkerhedsløsninger og kombinere dem 
med løsninger til at simulere og deaktivere angreb.

Rådgivning i sikkerhedsløsninger
Vi kan rådgive din virksomhed om, hvorvidt jeres 
nuværende sikkerhedsløsninger er tilstrækkelige, 
eller om der er enkelte sikkerhedshuller, der kræver 
en opdatering eller udskiftning til nye løsninger.  
Angreb rettet mod virksomheder i dag bliver  
mere og mere sofistikerede, og ofte kan løsninger, 
som blot er 12 måneder gamle, slet ikke opdage  
og standse de angreb, som forekommer i dag.

Som service provider tilbyder vi en række helt nye 
cloud-baserede sikkerhedsløsninger. Det betyder, 
at vores sikkerhedsløsninger nemt og hurtigt kan 
implementeres i kombination med de sikkerheds-
løsninger, som I har i forvejen. Endvidere skal I ikke 

betale de høje omkostninger forbundet med køb  
af hardware, software og installation. Løsningerne 
kan implementeres i løbet af få arbejdsdage, så I  
får sikret virksomhedens vitale data inden for 
ganske kort tid.

Få øget sikkerhed og tryghed
Sikkerhedsrådgivning fra Telia kommer hele vejen 
rundt om de sikkerhedstrusler, der findes i dag.  
Det betyder, at din virksomhed får den nødvendige 
rådgivning til valget af den optimale sikkerheds- 
løsning.
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Sikkerhedseksperterne fra Telia anbefaler en kombination af teknologier til at  
beskytte mod trusler mod IT-sikkerheden.

Få sikker hjælp til sikkerheden

Sikkerhed

Det får I

• Professionel rådgivning om sikkerhed 
baseret på praktisk erfaring.

• Hjælp til at udarbejde en IT-sikkerheds- 
politik.

• Råd om valg af produkter og teknologier.
• Mulighed for cloud-løsninger.


