
Er din virksomhed  
helt sikker?
Sådan tager du kontrollen over din it-sikkerhed tilbage.
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Dine medarbejdere har brug for 
hjælp….nu!

It-sikkerhed har været på alles læber i løbet af de seneste år – og det er der 
en rigtig god grund til. Trusselsbilledet udvikler sig hele tiden, og desværre 
kæmper sikkerhedssystemerne en brav kamp for at følge med.

Hackere og andre it-kriminelle, er dem der sætter barren for, hvad vores 
databeskyttelse skal kunne kæmpe mod. – Det gør det svært for sikker-
hedseksperter at følge med. Vi skal beskytte, overvåge og sikre vores data 
som aldrig før. Vi har aldrig været mere afhængige af data, når det handler 
om at lave forretning, og drive virksomhed i 2021, – og derfor er et læk af 
følsomme data, også katastrofalt for din virksomhed, eller de medarbejde-
re, som lækket går ud over.

Lander dankort-oplysninger, regnskaber, løn-oversigter og CPR-numre i de 
forkerte hænder, kan det have uoverskuelige konsekvenser – både økono-
misk og forretningsmæssigt.

Vi ved, at hackere og andre it-kriminelle, ser dine medarbejdere som nem-
me ofre – så når en virksomhed oplever datalæk, er det tit en medarbejder 
der er årsagen, fordi de ikke har en chance mod de mere og mere intelligen-
te sikkerhedstrusler. 

Derfor er der brug for flere, og mere intelligente systemer, som kan hjælpe 
dine medarbejdere til at håndtere data langt mere sikkert.

For at få bedre kontrol over it-sikkerheden i din virksomhed, vil vi gen-
nemgå fordelene ved to af markedets stærkeste sikkerhedsløsninger, 
Microsoft Intune og Azure Active Directory. 
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Private devices spænder ben for 
bedre sikkerhed

Hvis du arbejder i en moderne virksomhed, så ved du også, at dine med-
arbejdere sjældent sidder og arbejder foran deres skrivebord mandag til 
fredag. 

De arbejder måske fra toget, færgen eller hjemme fra stuen i løbet af ugen 
– og det betyder desværre, at dine medarbejdere tit tilgår fx arbejdsmail 
og virksomhedsressourcer, fra deres private computer, tablet eller mobil-
telefon. 

Selvom det i øjeblikket måske er mere belejligt for medarbejderen, at bruge 
sin egen mobil til at tjekke mails, så er det et problem for data-sikkerheden, 
da telefonen, og tilhørende applikationer, ikke har samme sikkerhedsgod-
kendelse som arbejdstelefonen og computeren. 

Det problem kan du dog løse med Microsoft Intune.

Microsoft Intune er inkluderet i Microsoft Enterprise Mobility + Security, og 
håndterer styring af mobile enheder og applikationer. Den kan integreres 
med andre services som Microsoft 365, Azure Active Directory, og sørger 
for holde sikkerhed og produktivitet i virksomheden på et højt niveau.

Lad os se nærmere på hvordan Microsoft Intune styrker 
it-sikkerheden i din virksomhed:
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Få et fast greb om device- 
sikkerheden med Microsoft Intune

Med Microsoft Intune kan du selv definere den tilgang til devicemanage-
ment, der passer bedst til din virksomhed. Når du har med virksomheds 
devices at gøre, så vil du højst sandsynligt gerne have fuld kontrol over set-
tings, features og sikkerhed på alle devices. I dette tilfælde kan du indskrive 
alle virksomhedens devices, og brugere i Intune. Når det er sket, modtager 
brugerne alle regler og settings, gennem sikkerheds politikker konfigure-
ret i Intune. Du kan fx opsætte krav til adgangskoder og pin-koder, lave 
VPN-opkobling, opsætte trusselsbeskyttelse med mere.

Når det kommer til private devices, så er det ikke alle medar-bejdere som 
ønsker at afgive fuld kontrol til arbejdspladsen.  I den forbindelse kan du med 
Microsoft Intune, give dine medarbejdere et par valgmuligheder. De kan ind-
skrive deres device(s) i Intune, hvis de ønsker fuld adgang til alle virksom-
hedens ressourcer og data. Ønsker de kun adgang til fx mail og Microsoft 
Teams, så kan du kun give adgang hertil gennem app-administration. 

Med alle de relevante devices indskrevet i Microsoft Intune kan du:

• Få et forkromet overblik over alle devices, der har adgang til din virk-
somheds data og ressourcer

• Konfigurere devices, så de anvender dine sikkerheds- standarder
• Se rapporter over devices, og brugere, som både er compliant og non-

compliant med dine sikkerhedskrav og -standarder
• Fjerne virksomhedsdata fra en device, hvis den fx bliver væk, stjålet 

eller ikke bliver brugt længere.

Det sidste punkt på listen er særligt interessant set i forhold til it-sikker-
hed. Med Intune er du nemlig i stand til både at fjerne følsomme data fra 
devices – men også at resette  passwords, og kræve to-faktor-godkendel-
se på alle devices.

Er din virksomhed helt sikker?
Side 5 af 9



App-management holder data 
adskilt  

 
Med Microsoft Intune, får du også styr på applikationer – både præinstal-
lerede og købte applikationer. App-management kan bruges på tværs af 
virksomhedens og medarbejderens egne devices. 

Når du administrerer applikationer i Intune, kan du blandt andet:

• Tilføje og kontrollere applikationer til grupper og devices.
• Konfigurere applikationer, til at starte op med specifikke settings og  

opdatere applikationer, som allerede er på det specifikke device.
• Se rapporter over hvilke applikationer, der bliver brugt.
• Fjerne virksomhedsdata fra applikationer.

En anden stor fordel ved app-management med Microsoft  Intune er, at 
du nemt kan adskille virksomhedsdata fra  personlige data. Du kan isolere 
personlig information, og samtidig bestemme hvilke data der kan kopieres, 
gemmes og læses af dine brugere.
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Boost din it-sikkerhed med  
værktøjer fra Azure Active Directory

Mulighederne og funktionerne i Microsoft Intune, kan integreres med Azure 
Active Directory, som giver adgang til flere services der booster din it-sik-
kerhed endnu mere. 

Azure Active Directory er, Microsofts cloud-baserede service til håndtering 
af, hvordan dine medarbejdere logger ind, og får adgang til eksterne og in-
terne ressourcer, så som Microsoft 365 og SharePoint.  

Azure Active Directory indeholder mange funktioner, så vi har udvalgt de 
tre mest interessante, i relation til it-sikkerhed: Conditional Access, Iden-
tity Protection og Reports and Monitoring.
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Conditional Access sikrer fuld compliance

Conditional Access, er en feature der kontrollerer hvilke devices der har adgang til diver-
se services, og data, i virksomheden. Med flere og flere cloud-løsninger i det danske er-
hvervsliv, er det blevet lige så vigtigt at kontrollere hvem der har adgang til filer, og doku-
menter i cloud. Samarbejdspartnere, udbydere og medarbejdere har alle devices, som har 
brug for adgang til infrastruktur – og det faktum kræver mere kontrol over alle adgangene. 

Conditional Access, får information fra Microsoft Intune om tilstanden, og troværdighe-
den, på det device som ønsker adgang til virksomhedens data. Hvis det pågældende de-
vice ikke er compliant med virksomhedens sikkerhedspolitikker, så vil Conditional Access 
guide brugeren til, hvordan der opnås compliance, så brugeren kan få adgang til den øn-
skede data. Det sikrer, at alle devices der tilgår virksomhedens data, altid har gennemgået 
de nødvendige sikkerhedssteps for at blive compliant.

Identity Protection automatiserer din sikkerhedsproces
Identity Protection, fokuserer på at forhindre, opspore og afhjælpe kompromitterede 
identiteter i din organisation. Hvis din medarbejders login-oplysninger fx er blevet lækket 
på nettet, kan Identity Protection oplyse dig om lækket, så du kan handle på det. Samtidig 
forhindrer programmet også, at dine medarbejdere kan bruge passwords, der tidligere har 
været lækket. 

Med Identity Protection får du adgang til en masse indsigter om dine brugere, så du kan 
opsætte automatiserede workflows, hvis en medarbejder udfører handlinger der  kom-
promitterer sikkerheden, eller får lækket sit password. Det sparer både tid og styrker 
it-sikkerheden i din virksomhed markant.

Reports and Monitoring giver et forkromet overblik
Reports and Monitoring skaber et overblik, så du kan vide dig (mere) sikker. Med program-
met bliver du i stand til, at overvåge og analysere sikkerhedsniveauet i din virksomhed, så 
du altid kan reagere på fejl og mangler. Du får adgang til både Security Reports, og Activity 
Reports. 

Security Reports rapporterer om risikofyldte handlinger. 
Du får i rapporten overblik over, hvilke brugerkonti som evt. er kompromitteret på sik-
kerheden, og hvis der har været login-forsøg fra nogen, der ikke har tilknytning til den  
pågældende brugerkonto.

Activity Reports rapporterer om dine medarbejderes sikkerhedsadfærd. Rapporten for-
tæller blandt andet, hvem der har givet en bruger adgang til en admin-gruppe, og hvem 
der logger ind på virksomhedens applikationer. Du får også  information om, hvor mange 
nulstillede adgangskoder I har pr. måned, og hvilke login-mønstre en bestemt medarbej-
der har.
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Vil du også tage kontrollen tilbage 
over dit sikkerheds niveau?
ed A/S står til din rådighed og er klar til at hjælpe med at styrke dit  
sikkerhedsniveau via Microsoft Intune og Azure Active Directory- services.

Kontakt os gerne på solutions@ed.dk eller tlf: +45 70 22 01 50

Hos ed A/S definerer vi vores kundetilgang, og arbejde ud fra tre stærke værdier: tryghed, 
relationer og kundeservice. Der arbejdes altid for at skabe trygge rammer omkring et hvert 
IT-indkøb – og vores teamånd er baseret på god kundeservice. Vi tilbyder den stærkeste 
specialistviden inden for Microsoft, og er meget opmærksomme på, at tid er penge. Både 
når der skal indkøbes IT hardware og software, men i lige så høj grad ved opsætning og 
installation af IT-løsninger!

Kontakt os gerne for en uforpligtigende dialog omkring de mange muligheder, eller for at 
høre mere om vores mange ydelser og services.
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