IT-sikkerhed – en alvorlig sag
Internet-kriminelle går ikke alene efter store og højt profilerede virksomheder,
men de går også efter små og mellemstore virksomheder.

For at opnå størst mulig sikkerhed i Montes’ hostingcentre har vi igennem mange
år anvendt firewalls fra amerikanske WatchGuard.

Montes A/S er i dag eneste danske WatchGuard Guld Partner med certificerede ITsikkerheds systemingeniører på højt niveau.

Det er vigtigt, at også din WatchGuard firewall – som er virksomhedens primære
beskyttelse mod farerne fra internettet – er toptunet.

Anbefaling 1 - aktivt abonnement
Vores første anbefaling er, at du har et abonnement (Live Security) på din firewall
– ligesom du har aktive AntiVirus licenser på dine arbejdsstationer og servere.
Aftalen sikrer dig:

• Løbende software-opdateringer med fixes, patches, forbedringer og nye
funktioner

• Hurtig modtagelse af en erstatnings-firewall ved fejl på din eksisterende

hardware, for hurtig re-etablering af drift (altså så længe der er abonnement
– er der garanti!)

Anbefaling 2 - Security Suite
Vores anden anbefaling er, at din firewall sættes op til at tjekke trafikken på
applikationslaget og til at benytte WatchGuards Security Suite.

Security Suite er en softwarepakke, der består af betalbare ekstra services til
beskyttelse mod bl.a. ransomware. Security Suite indeholder:

• Avanceret beskyttelse mod hackere og informationstyve (Intrusion
Prevention)

• Skanning af trafikken for vira, spyware og andet ondsindet kode (Gateway
AV)

• Sikker web browsing for medarbejderne (Reputation Enabled Defense)
• Blokering af web browsing til hjemmeside kategorier, som din virksomhed
mener ikke er effektivitetsfremmende (WebBlocker)

• Monitorering og blokering af web applikationer som f.eks. pier-to-pier
fildelingsprogrammer (BitTorrent odsv.) og Facebook Game, alt efter
virksomhedens politikker (Application Control)

• Beskyttelse mod avancerede og vedholdende ikke-kendte trusler (APT
Blocker)

WatchGuard har udgivet en folder, som beskriver, hvilke metoder kriminelle

benytter, og hvordan små og mellemstore virksomheder kan opruste deres IT
sikkerhed. Se folderen kortlink.dk/hg23

Kontakt Jakob Rømer (jakobr@montes.dk, tlf. 6323 5572) for en
uforpligtende drøftelse af, hvordan du kan højne din virksomheds IT
sikkerhedsniveau og sikre følsomme og forretningskritiske
virksomhedsdata.
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