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Cyber Security Service
Få fuld udnyttelse af din it-sikkerhed i M365

Bliv klar til skyen med et komplet og
sammenhængende cyber-forsvar
Traditionel it-sikkerhed er udfordret. Cloud baseret it, lovgivning
og en voksende hacker-industri, er blot nogle af de faktorer, der gør
det traditionelle it-forsvar sårbart. timengo’s Cyber Security Service
giver et komplet og sammenhængende cyber-forsvar, der understøtter den nye virkelighed på tværs af brugere, enheder og data.
Cyber Security som en service - fra plan til drift
Med Microsoft baseret sikkerhed, som en service, får du enterprise
sikkerhed integreret direkte ind din it-hverdag og de værktøjer du
bruger. Det giver bl.a. øget produktivitet, lavere omkostninger og
et markant højere sikkerhedsniveau. Og du får hjælp hele vejen fra
planlægning til efterfølgende drift og vedligeholdelse, så du opnår
størst mulig sikkerhed med mindst mulig ulempe for dine brugere.





Cyber Security Roadmap
Baseret på Microsoft 365 og en Zero Trust model kortlægges
dit it-sikkerhedsbehov på tværs af brugere, enheder og data og
emner som licens, identitet og governance drøftes. Alt opsummeres i en overordnet plan og roadmap med klare prioriteter
og anbefalinger til din fremtidige cyber-sikkerhed.
Konfiguration & implementering
På basis af roadmap-rapporten designes de endelige cyber-sikkerhedskonfigurationer og implementeres efterfølgende inden
for fire hovedområder:
•
•
•
•

Brugersikring og validering
Enhedssikring og validering
Datasikring
Datecentersikring			

Inkl. implementering og konfiguration af SecureScore



Secure Score Service
Du modtager løbende sikkerhedsbulletiner og anbefalinger ved
ændrede sikkerhedsindstillinger fra Microsoft og får adgang til
konkrete konfigurationer, der kan udrulles i egen organisation.

Cyber Security Roadmap 25.000,Implementering		

Efter tilbud

Secure Score Service

25,- br/md

* Alle priser ex. moms. Forudsætning M365 E3/E5

En 360° tilgang til cloud
Cyber Security Service er et element
af timengo’s Cloud Platformsmodel.
Cloud Platform er en komplet metode
for transitionen til en sikker, sammenhængende og fremtidssikret
Microsoft cloud baseret på Azure og
M365.
Metoden sikrer økonomisk overblik
og indsigt i din cloud rejse fra plan til
drift. Med timengo’s Servicekatalog
tilbydes du en bred vifte af Managed
Services, der sikrer effektiv drift,
overvågning og vedligeholdelse af
din cloud platform.
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