SS
Skylar Sikkerhet

- En komplett sikkerhetspakke for bedrifter

Skylar Sikkerhet inneholder testvinnende teknologi som beskytter mot kjente
og ukjente virus, phishing, farlige nettsider, og mye mer. Tjenesten kjører i vårt
datasenter i Norge, og sikrer din virksomhet mot sårbarheter i både operativsystem
og annen programvare. Skylar Sikkerhet er beregnet på PCer, Mac’er, servere, mobile
enheter, skrivere, brannmurer og switcher.

HVA ER SKYLAR SIKKERHET?
Skylar Sikkerhet gir økt IT-driftssikkerhet gjennom beskyttelse
mot virus, spionprogramvare, “phishing”, trojanere, “root kits”, samt
overvåking og varsling ved avvikssituasjoner. De fleste enheter kan
fjernstyres, og du kan kjøre ferdig definerte script (eller dine egne script)
for å løse driftsoppgaver. Du får komplett oversikt over din bedrifts
enheter, og kan ta investeringsbeslutninger basert på detaljert oversikt
over de enhetene som finnes i bedriftens nettverk.

PRISER
Skylar Sikkerhet PC

Anti-malware, automatisk oppdatering,
månedlig inventar-rapport.
Månedlig abonnement pr. PC

Skylar Sikkerhet Nettverk

Overvåking av nettverksenheter
for proaktiv drift av ditt lokale
nettverk og internett.
Månedlig abonnement pr. nettverksenhet

Skylar Sikkerhet Server

Anti-malware, automatisk oppdatering,
månedlig inventar-rapport.
Månedlig abonnement pr. server

Skylar Sikkerhet Mobil

Administrasjon av- og sikkerhet
for mobile enheter (MDM).
Månedlig abonnement pr. enhet

Skylar Sikkerhet Kontrollpanel
SIKKERHET/ANTI-MALWARE

RAPPORTERING

Stopper kjente og ukjente virus ved
hjelp av testvinnende antivirusmotor.

Et stort utvalg rapporter kan
genereres og sendes regelmessig
til en spesifikk e-postadresse. Du
kan ha full oversikt over de ulike
enhetene i din virksomhet, med
informasjon om produsent, modell,
serienummer,
operativsystem,
diskbruk, garanti, tidspkt. for siste
scanning utført, applikasjoner,
m.m.

Funksjoner:
• Scanning av nettverkstrafikk
• Indikator i nettleser for trygge
nettsider ved søk på Internett
• Filtrering av websider og
tjenester
• Beskyttelse mot “fisking”
etter sensitiv informasjon,
som f.eks. passord, bankkortnummer, m.m.
• Blokkering av spesifikk
programvare
• Scanner tilkoblede enheter
som f.eks. USB og DVD, samt
nettverksmapper.
• Innbruddssikring (IDS) for
Windows 7.

PATCH/OPPDATERING
Oppdaterer operativsystem og
tredjepartsprogramvare. Gjelder
kritiske oppdateringer, definisjonsoppdateringer, drivere, “feature
packs”, sikkerhets-oppdateringer,
“service packs”, m.fl.

MOBILHÅNDTERING (MDM)
Få kontroll på de ulike mobile
enhetene som er i bruk i din
virksomhet.
Funksjoner:
• Inviter mobile enheter
• Send melding til enheten
• Nullstill passord
• Lås enheten
• Fjernsletting
• Sporing via GPS
• Påtvunget bruk av sikre
nettverksprotokoller
• Standardisering og automatisk
konfigurering for rask og enkel
utrulling (gjelder Exchange,
passord, restriksjoner, VPN, og
trådløst nettverk).

KONTAKT OSS
Kontakt din lokale selger for mer informasjon, eller kontakt Funn Helpdesk via
følgende kontaktpunkter:

Sentralbord: 02448
E-post: helpdesk@funn.no

1 stk. bruker for innlogging
på kontrollpanelet.
Månedlig abonnement

Opplæring på bruk av Skylar Sikkerhet
Kontrollpanel utføres på timesbasis
iht. avtalt timesats.

Skylar Backup

Imagebackup av din PC eller server.
Se eget produktark.
Månedlig abonnement pr. PC eller server

Backup av Office 365

Backup av Exchange (EXCH), og/eller
SharePoint (SP) & OneDrive (OD)
Månedlig abonnement pr. konto

Alle produkter leveres med standard
oppsett fra programvare-produsenten.
Oppsett og konfigurasjon av standard
oppsett og evt. tilleggsfunksjoner faktureres
på timesbasis.
Skylar Sikkerhet PC og Skylar Sikkerhet
Server krever Windows. Mac og andre OS
kan benyttes mot tjenesten, men antivirus
og automatisk patching er ikke tilgjengelig.
Alle priser er oppgitt eks. mva.
Bindingstid: 12 mnd. fra bestillingsdato
Oppsigelsestid påfølgende år: 3 mnd.
Med forbehold om endringer.

