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Fréttabréfið fjallar um hugbúnaðar og tölvu
lausnir í átt að auknu öryggi.

Auðlyndir og tækifæri
Office 365 er ekki bara, Word, Excel, og
Outlook hugbúnaður. Þessi lausn er svo miklu
umfangsmeiri en margur gerir sér grein fyrir.
Office 365 býður upp á samnýtingu gagna í
OneDrive for Business gagnasvæði, þar sem
hver notandi hefur 1Tbyte af geymsluplássi
fyrir sig. Hver notandi getur set hugbúnaðinn
upp á fimm vélar í eigin nafni. Teymi og
hópvinnulausnir, innri samfélags miðill þar
sem starfsmenn geta skipts á skjölum ofl. Við
erum ávallt tilbúin að fara yfir kosti O365 og
möguleika með viðskiptavinum okkar.
Endilega nýtið ykkur það.

Microsoft Azure
Microsoft Azure er skýlausn frá Microsoft og
m.a. þá er Office 365 hugbúnaðarlausnin
samþætt við AD aðgangskerfi Azure. Í Azure
er hægt að setja upp heildar netkerfi með
netþjónum og hugbúnaði.

Eldveggir
CheckPoint eldveggir er ný viðbót við öryggis
lausnir sem við bjóðum upp á. Á þessu ári
höfum við sett upp fjöldann allan af
eldveggjum frá CheckPoint. Eldveggurinn

tekur ekki einungis á IPS (intrution
prevention). Next Generation Threat
Prevention er hugbúnaðarlausn sem hægt er
að bæta ofan á Eldveggjar lausnina. NGTP er
Antivirus, AntiBot, Spam, URL filtering ofl.
Nýlega þá er hægt að velja að setja upp Next
Generation Threat Extraction sem er mjög
öflugt vírusvarnar kerfi, Zero-day virus vörn.

Vírusvarnir
Trend vírusvarnir eru þær vírusvarnir sem við
höfum boðið okkar viðskiptavinum í mjög
langan tíma. Netþjónarnir okkar nota Trend
Worry-free
Standard
og
Advanced
hugbúnaðarlausn. Hægt er að fá Trend Micro
í skýlausn og einnig sem Server/Client lausn á
netþjóna. Miðlæg stjórnun inni í Skýinu og á
Netþjóni sýnir okkur á fljótlegan hátt ástand
kerfisins. Góð vörn gegn Gíslatöku
(Randsomeware)

Ashay netafritun
Ashay netafritunarlausnin okkar felst í því að það er settur
upp biðlari inn á viðkomandi netþjón. Biðlarinn hefur
samband við Gagnageymslu okkar hjá ThorDC inn í
Hafnarfirði. Afritunarlausnin er ISO270001 vottuð.

Skykick
Skykick er ný og spennandi hugbúnaðralausn sem við
erum að skoða um þessar mundir. Lausnin felst í
afritunarlausn á Office365 áskriftum og migration á milli
staðbundna lausna og ský lausna.

MDM lausnir
MDM er miðlægt kerfi t.d. Microsoft Intune
og Sandblast Mobile Security, sem ver
fyrirtækið á þann hátt að símar og spjaldtölvur
starfsmanna tengja sig við miðlægt stjórnunar
kerfi sem fylgist með og ver innra netkerfi
fyrir árásum sem geta komið upp ef öryggis
brestur er af óvörðum símum og spjaldtölvum
starfsmanna.
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