5 tegn på

Optimering af dine
kunders netværk
Listen af potentielt ondsindet trafik på et netværk er lang – og vokser yderligere, desto
mere dine kunder bruger mobile enheder, smartphones og trådløse netværk uden
tanke på sikkerheden.
Arbejdet med at sikre dine kunders netværk er godt investeret. Både for dig og
kunderne. Hos Arrow ECS oplever vi, hvor afgørende det er for virksomheder at gøre
op med vanetænkningen omkring antivirus og firewall m.v. – og komme op på næste
niveau inden for netværkssikkerhed.
HVORFOR FIREWALLS OG ANTIVIRUS IKKE ER NOK
Firewalls, antivirus systemer og anden beskyttelse, som dine kunder placerer uden
for det virtuelle miljø skaber falsk tryghed ved brug af mobile enheder, smartphones
og trådløst netværk. En firewall beskytter kun mod udefrakommende trafik – men
forhindrer ikke medarbejderne i at hente trafik ind i netværket udefra. Eksempelvis
fra streamet tv, videoer fra sociale medier m.v.
HJÆLP DINE KUNDER OP PÅ NÆSTE NIVEAU
Vi ser mange virksomheder, der hver dag er udsat for skjult og potentielt ondsindet
netværkstrafik – ud over den kendte trafik fra Office-, ERP- og internetprogrammer.
Årsagen er, at de har problemer med konkret at se hvilken trafik, der foregår på deres
netværk og i deres fysiske eller virtuelle miljø. Et sikrere netværk handler i første
omgang om overvågning af trafikken. Dét kan du tilbyde dine kunder sammen med
Arrow ECS i form af en grunding scanning, der konkret viser hvilke protokoller og
programmer, der kører på et netværk.

at din kunder har brug
for security optimering
•	Kunden kan ikke
overvåge unormale
hændelser i det virtuelle IT-miljøet
•	Kunden benytter ikke
produkter, der er udviklet til virtuelle miljøer
•	Medarbejderne bruger
mobile enheder, men
har ikke tænkt på truslerne
•	Kunden har ikke en
sikkerhedsløsning, der
kan adskille virtuelle
maskiner fra hinanden
•	Kunden har ikke beskyttet sig mod at ondsindet kode kan sprede
sig fra virtuel maskine
til virtuel maskine

TRÅDLØSE NETVÆRK UDGØR EN RISIKO
Trådløse netværk uden korrekt beskyttelse åbner døren på vid gab til virksomhedernes kritiske data for udefrakommende angreb via mobile enheder og smartphones.
Passwordet kan ofte fås i receptionen, eller er relativt nemt at gætte. Desuden bringes netværksadgangen uden for virksomhedens kontrol, når medarbejderne går på
nettet hvor som helst med deres mobile enheder.
Vores specialister arbejder med netværkssikkerhed i rigtig mange virksomheder til
daglig. Og de ser rigtig mange eksempler på, at kun få virksomheder har en klar plan
for, hvordan de begrænser svagheder i deres netværk. Sammen med dig kan vi sikre,
at dine kunder får den rådgivning de skal have for at kunne tage stilling til potentielt
ubehagelige overraskelser. Tag fat i os, og styrk din forretning ved at skabe et mersalg ud over dine virtualiseringsydelser.
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