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Patchning och övervakning
SecureNet’s övervakningstjänst erbjuder full patchning av både server och på klientsidan.
Detta för att säkerställa att alla eventuella hål som upptäcks i Microsofts operativsystem
ska täppas till för att undvika attacker mot ert företag. Detta erbjuder vi nu våra kunder att
sköta på både serversidan och klientsidan. Detta hjälper ert företag att få en trygg vardag
då vi övervakar era klienter, arbetsmaskiner, servrar, nätverksutrustning , enheter och
tjänster så att vi lätt kan åtgärda ett uppkommande problem innan problemen märkts av
eller uppstår. Detta minimerar även nertider i driften då all patchning sker på helg eller
kväll med omstart och verifiering att tjänster fungerar.

Övervakning med extra allt
Övervakningen fungerar som så att SecureNet installerar en agent på
era datorer, servrar, enheter. Agenten är kopplad till skärmar på vårt
huvudkontor. Härifrån övervakar vi alla enheter. Justeringar görs vid
felmeddelande och i de fall då konsult behövs på plats så skickar vi ut
rätt konsult för jobbet efter konsultation med er för vidare åtgärd.

Antivirus
I övervakningstjänsten ingår även möjlighet att få en antivirus klient
installerad från Securenet som levereras från Kaspersky som år efter år
vinner stora utmärkelser för deras produkt. Här är några av fördelarna
med Antivirus från Kaspersky:
- Hjälper till att skydda dig mot virus, spionprogram, etc.
- Säkrar din pc, Mac, Android-telefon och surfplatta
- Skyddar din integritet och dina personuppgifter
- Tillför extra säkerhet vid internetköp och användning av internetbank.
- Får dina enheter att erbjuda det de är avsedda för
- Förenklar säkerheten – med onlinestyrning
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Backup - Ett måste idag
Securenet’s eBackup är en tjänst vi erbjuder som gör det möjligt att säkerhetskopiera
vanliga arbetsdatorer/laptops eller servrar på ett säkert och smidigt sätt över Internet till
vårt toppmoderna datacenter. Genom att placera backupen utanför företagets väggar så
förhindrar ni även att känslig data blir förstört vid eventuell brand etc. Skulle olyckan vara
framme eller att ett av de många olika Ransomeware virus får fäste i datorer/servrar i
nätverket så har man alltid möjlighet att gå tillbaka till tidigare backup och snabbt vara
igång igen utan förlust av känslig data.

Krypterat och säkert
All överföring från klient maskinerna samt servrar sker
krypterat till vårt datacenter. Detta innebär att ingen
obehörig kan se vad ni skickar utan att ha rätt
säkerhetsnyckel, inte ens vi. Vi använder samma säkerhet
vid överföring som tex bankerna använder när ni gör
bankärenden.

Praktisk information
Programvaran som sköter säkerhetskopiering är enkel att både skydda och
återskapa filer med. Med några enkla knapptryck väljer du filer och mappar
både för säkerhetskopiering eller återläsning. Programvaran är
plattformsoberoende och fungerar på de flesta operativsystem på marknaden.
En annan fördel med tjänsten är att endast
förändrade filer laddas upp till vårt
datacenter. De filer som inte ändrats tas från
tidigare backupjobb och sparar därmed både
tid och internettrafik för er. Vi erbjuder
dessutom att hjäpa till när återställning
behövs göras. Enkla rapporter ger er även
information om att allt har utförts enligt era
önskemål.
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Öka säkerheten kring er inloggning
Alla har vi använt en digipass för inloggning mot bank, denna tjänst som Securenet
erbjuder fungerar ungefär på samma sätt. Med en USB-ansluten ”nyckel” får man fram
slumpmässiga koder och i kombination med en fast kod (PIN-kod), kan man säkra upp sin
inloggning mot en server i molnet hos Securenet.
På detta sätt får man en möjlighet att säkra upp anslutningen mot eKontor tjänsten och
enkelt lägga till/ta bort USB-nycklar om anställda försvinner eller tillkommer.

Vad våra användare sagt om tjänsten;
Enkel att använda
Kräver ingen installation av mjukvara.
Anslut USB-nyckeln, tryck på knappen och skriv in din PIN-kod
Inga kryptiska koder att hålla reda på för att hålla sig till företagets lösenordspolicy
Diskret USB-nyckel som enkelt kan hänga med på nyckelknippan
så man alltid har med sig den för att säkert logga in
Allt ingår i priset, prisvärt för den extra säkerheten
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