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emailsikkerhed 
generel information 
E-mail er i hovedreglen det vigtigste digitale kommunikationsværktøj i virksomheden. Mails bruges flittigt i en 
travl hverdag på kryds og tværs. Mail er derfor blandt de cyberkriminelles bedste ven. Uden beskyttelse, er 
mailkommunikation en sårbarhed rute ind i dine IT-systemer hvor du er eksponeret for risiko for angreb.  

Uanset hvilket mailsystem du bruger, kan inu:it hjælpe dig med et ekstra lag sikkerhed mod phishing, virus, 
spam og andet malware. 

værditilbuddet 
Vores erfarne specialister har valgt et af markedets absolutte topløsninger til at beskytte din virksomhed mod 
angreb via e-mails.  Med VIPRE får du en effektiv og omfattende e-mailbeskyttelse, hvor alle indgående mails 
scannes for mistænkeligt indhold. Det er efter kundes eget valg også muligt at scanne udgående mails. Systemet 
er ikke bare pålideligt, men også brugervenligt og i stand til at mindske den tid du ellers bruger på at 
administrere mailsikkerhed.  

løsningsbeskrivelsen 
Den løsning vi anbefaler og sælger beskytter dig med en af markedets absolut førende teknologier mod 
trusler mod din sikkerhed via e-mail. Du får antivirus, antispam og anti-phishing. Løsningen hjælper dig 
dermed også med beskyttelsen mod ransomware. Cyberangreb i form af ransomware sker typisk via 
phishingmails.  

Løsningen kan anvendes uanset hvilken e-mailplatform du anvender: Google Apps, Office 365, Microsoft 
Outlook og Lotus Notes. 

tilkøb 

Tilkøbsmuligheder Emailsikkerhed 

Defender for Office 365 Filteringsservice 

 

rapportering 
Som kunde er der adgang til følgende rapporteringer 

Rapportering Emailsikkerhed 

Datatype Rapportering Kanal 
Notifikation om blokeret og 
mistænkelige mails 

Dagligt når det er relevant Mail med link til browserbasere 
panel 

Standardrapporter  Hyppigste modtagere og 
afsender, procentvise 
mistænkelige mails sorteret på 
domæner. 

Administrationsmodul der 
medfølger 

Slutbrugerrapporter Slutbrugerne får spamrapporter 
og maillogs 
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prismodel 

Prismodel Emailsikkerhed 

Opgave Costdrive Interval 

Konfiguration Medgået tid Ved opstart 

Abonnement Pr bruger Månedlig 
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