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Vi mærker det på egen krop, og aviserne – både i 
Grønland og resten af verden – er fyldt med historier 
om ransomware, hackerangreb, cybercrime… 
Trusselsbilledet er markant anderledes og det påvirker 
også små- og mellemstore virksomheder i Grønland.
Samtidig stiller vores medarbejdere flere og flere krav 
om en fleksibel arbejdsdag, hvor man skal kunne arbej-
de, hvor som helst, når som helst. Det er to modsatret-
tede bevægelser.

Løsningen er at koble en uhyre sikker arkitektur byg-
get på cloud-teknologier. På den måde kan vi opnå 
det bedste af to verdener. I konceptet - som vi kalder 
inu:cloud - håndteres alle din virksomheds arbejds-
stationer (PC’ere), data og den omkringliggende 
infrastruktur med maksimalt fokus på IT-sikkerhed.

Konceptet bygger på en såkaldt ’Zero Trust’ arkitek-
tur, som i bund og grund betyder, at hver PC  
fungerer ud fra tanken om ikke at stole på nogen 
eller noget - ikke engang på sit eget netværk.

Med inu:cloud beskytter vi den moderne og fleksible 
arbejdsplads med nogle af disse vigtige services:

•  Stærk godkendelse af hver brugerkonto, bl.a. med 
multifaktor-godkendelse

•  Løbende opdatering af Antivirus og Endpoint  
protection på hver arbejdsstation

•  Løbende opdateringer fra Microsoft skubbes ud på 
arbejdsstationerne

• Løbende tilpasning af sikkerhedspolitikker
•  Deltagelse i Microsoft Machine Learning for hele 

tiden at være opdateret
•  Kryptering af lokale data, så et evt. tyveri af fysisk 

hardware ikke er et sikkerhedsbrud

Vi kan i mange tilfælde ydermere erstatte jeres nuvæ-
rende løsning bygget på ældre og en mere risikofyldt 
teknologi for en lavere månedlige ydelse. Rekvirer 
tilbud og lad os sammenligne med dine nuværende 
omkostninger. 
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