
Udnyt sikkerheden i din Windows investering 

Virksomheder står i dag overfor et langt mere komplekst trusselsbillede end tidligere. Med Windows 
Secure får du helt konkrete indsigter i, hvordan du opnår en sikker Windows platform ved, at udnytte de 
avancerede teknologier Windows 10 E3/E5 leverer som standard - uanset om du allerede har udrullet 
eller står overfor en udrulning af Windows 10.

Hvad gør Windows Secure assessment?

Med Windows Secure starter du rejsen mod en sikker it-
platform, hvor du kan arbejde og afvikle de applikationer, der er 
relevante for forretningen på en sikker måde. 

Vejen mod en optimeret Windows 10 platform

På vejen mod en sikkerhedsoptimeret Windows platform kigger 
vi bl.a. på; 

Praktisk information







Onsite 

15.000 kr. 

For it ansvarlige 

Windows Secure er en
del af din cloud rejse

Vi evaluerer væsentlige sikkerhedskomponenter i Windows 10, 
afstemt til dine behov og ønsker til sikkerhedsniveau. 

• Kryptering og validering af netværkstraffik 

Windows Secure er en grundsten i 
udformningen af din sikre Microsoft cloud 
platform.

• Udnyttelse af indbygget sikkerhedsteknologi i Windows 10

Dit forløb er skræddersyet af højt 
certificerede eksperter, med mange års 
erfaring indenfor Microsoft cloud.

Vores assessmentet afrundes med et opsummerende oplæg 
og anbefaling til ”next step” med fokus på fuld udnyttelse 
af teknologien, optimering af din Windows investering og 
identifikation af mulige ”takeout costs” på 3. parts produkter.

Målsætningen med Windows Secure er udnyttelse af 
teknologien i Windows 10, til at bygge en platform som lever op 
til de allerhøjeste sikkerhedskrav.

Vi identificerer lavt hængende frugter, som hurtigt kan bidrage 
til øget sikkerhed, og skitserer de mere avancerede teknologier, 
der trinvis kan implementeres, afhængigt af kompleksiteten af 
din it-sikkerhed, og i takt med virksomhedens modenhed.

Som resultat opnår du med Windows Secure markedets mest 
effektive forsvar mod ransomware, uden behov for ekstra 
sikkerhedssoftware.

Vi kan også hjælpe dig med Azure, EMS, 
Office 365, udarbejdelse af cloud roadmap 
og andre komponenter af din cloud rejse.

• Whitelisting af software og netværksadfærd
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