Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed…
Montes er nu Guld Partnere ved WatchGuard.

WatchGuard Technologies er markedsledende indenfor sikkerhed på netværk og

udvikler avancerede løsninger til web-sikkerhed, kryptering, sikker e-mail gateway og
sikring mod datatab.

Vi har igennem 15 år forhandlet og installeret og serviceret WatchGuard-produkter
og er derfor i forreste række, når det gælder netværkssikkerhed.

Efter omfattende uddannelses- og certificeringsforløb har Montes nu opnået status
som WatchGuard Gold Partner – den eneste i Danmark.

Lej en WatchGuard med Watchmode i 14 dage, og få styr på
netværkstrafikken.

Vi fejrer det ved at tilbyde udlån af en WatchGuard i Watchmode for kun kr. 2.000,-.

Den virker som en såkaldt ”snifferbox”, der registrerer alt trafik på dit netværk.
Montes opsætter box’en og lader den indsamle data i en 14-dages periode. Data
fortolkes, og der leveres en analyse af trafikken i en letforståelig rapport.
Du får fuldstændig klarhed over uventet/uønsket trafik.
Som tillægsgevinst får du et komplet billede af hvilke websider, der har været besøgt
fra forskellige devices i netværket - og i hvilket omfang.

To-faktor godkendelse ved adgang til firmaets netværk

Vi bliver ved emnet sikkerhed, og tilbyder nu vores kunder mulighed for yderligere sikkerhed med Vasco
Autentificering.
De fleste af os er tilbøjelige til at anvende samme eller lignende passwords til forskellige ressourcer, hvorfor
risikoen for at en uautoriseret kan opsnappe det er relativt stor.
Vasco’s Digipass løsning består af en app, der løbende genererer et engangs-password som anvendes når der
logges på virksomhedens servere. App’en er tidsmæssigt synkroniset med godkendelses-serveren, så begge ved,
hvilken kode, der er gældende på et bestemt tidspunkt.
Det betyder, at det ikke er nok for uvedkommende at kende et brugernavn og password, men også kræver adgang
til telefonen. Derved forbedres sikkerheden betydeligt.
App’en kan hentes til iPhone, Android og Windows. Er der medarbejdere, der ikke har en smartphone, kan der
sendes en SMS med engangskoden.

Kontakt Jakob Rømer for nærmere information omkring sikkerhed
Direkte tlf. 6323 5572 eller mail jakobr@montes.dk

