EG MANAGED ENDPOINT SECURITY

Beskyt dit netværk mod virus, spyware, rootkits og
ransomware med Managed Endpoint Security fra EG
EG Managed Endpoint Security
Fordele:
• EG overvåger din endpointsikkerhed 24/7.
• Dit netværk er konstant beskyttet
af den nyeste programversion.
• Ny cloudteknologi sikrer konstant
realtidsbeskyttelse af dit miljø.
• Daglige udsendelser af nye
virusdefinitioner sikrer dig mod
virusangreb fra de nyeste
virustyper.
• Opdateringer sker helt
automatisk.
• Værktøj, der automatisk
opdaterer Microsoft-systemer og
tredjepartsprodukter for at undgå
virusangreb fra fejl i forældet
software.

EG www.global.eg.dk

Med EG Managed Endpoint Security slipper du selv for at overvåge
og opdatere virksomhedens Endpoint Software. EG gør det for dig,
og du får besked med det samme, hvis dit netværk er truet af
virus.
EG Managed Antivirus sikrer, at dit netværk hele tiden er beskyttet af den
nyeste programversion – og de nyeste virusdefinitioner. Antivirusløsningen
udsender nye definitioner flere gange om dagen, så du hele tiden er sikret
bedst muligt mod virusangreb – selv fra de nyeste virustyper.
Alle opdateringer sker automatisk i baggrunden. Hvis det er nødvendigt at
genstarte systemet for at få effekt af opdateringen, kan du selv bestemme
tidspunktet. Præcis som du kender det fra Microsoft Windows Update.

Sov trygt hele natten
EG overvåger din endpoint-sikkerhed 24 timer i døgnet – 7 dage om ugen.
Du får bemandet overvågning alle hverdage kl. 08.00-16.00, hvor vi
gennemgår alle logs. Er dit netværk i fare, får du løbende besked om det.
Uden for den normale bemandingstid går eventuelle alarmer direkte til din
it-ansvarliges mobiltelefon/e-mail. Via personligt login kan vedkommende
aflæse installationens status på baggrund af brugervenlige grafer.

Software, der altid er opdateret, betyder sikkerhed
Forældet tredjepartssoftware er en evig kilde til cyberangreb. Megen virus
og malware udnytter sårbarheder i gamle versioner til at inficere og skade
pc’er. Mange opdateringer skal foretages manuelt, og da de ofte er meget
tidskrævende, bliver de sjældent udført. Software Updater, der er en del
af F-Secure-softwarelicensen, opdaterer automatisk Microsoft- og
tredjepartssoftware på den enkelte pc, når den er tilgængelig. Det sikrer,
at din Endpoint Software altid er 100 % up to date og beskyttet mod
angreb fra virus, spyware, rootkits og ransomware.
Software Updater understøtter over 3.000 programmer fra leverandører
som Windows, Microsoft, Java, Adobe, Skype, SQL og .NET Framework.

Alt, du behøver, fra en betroet partner
EG's erfarne konsulenter kan rådgive om alle aspekter af din it- og
cloudstrategi – og kan hjælpe med at finde løsninger, der adresserer dine
nuværende udfordringer, og realisere dine fremtidige planer på tværs af
cloudbaserede samarbejder, sikkerhed, backup og compute.
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Kontakt EG for at høre, hvorledes EG Managed Endpoint Security
kan sikre dit forretningssystem og dine data mod virus- og
malware-angreb.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.800 medarbejdere, som med
deres viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i
Danmark, Norge, Sverige og Grønland.
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EG Managed Endpoint Security
Funktioner:
• Proaktiv og effektiv beskyttelse
mod virus og malware.
• Automatiske
sikkerhedsopdateringer og
softwareopgraderinger.
• Beskyttelse af endpoints som
pc'er (desktop, laptop og Mac),
filservere (Windows og Linux),
mailservere (Microsoft Exchange)
og mobile enheder (smartphones
og tablets).
• Software Updater, der automatisk
scanner computere for
manglende softwareopdateringer
og holder Windows- og
tredjepartsprogrammer opdateret
og beskyttet mod sårbarheder.

Kontakt EG på tlf. 7013 2211 eller
eg@eg.dk, eller læs mere om Managed
Endpoint Security på www.eg.dk.

