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Din value-add
IT-sikkerhedsdistributør

Infinigate leverer IT-sikkerhedsløsninger til danske forhandlere.
Vi tilbyder tjenester som teknisk support, kurser og træning samt
kundeservice.
Derudover er vi behjælpelige med planlægning og gennemførelse af
projekter samt markedsaktiviteter. Et samarbejde med Infinigate giver
øget forståelse for faget samt yderligere kompetencer - og det er
værdiskabende!
IT-sikkerhed er vigtigere end nogensinde og er et marked i stor
vækst. Vores medarbejdere har lang erfaring og høj kompetence
inden for IT-sikkerhedsløsninger. Vi har fokus på, at dine kunders
ønsker og behov skal varetages og hjælper med den helt rigtige
løsning. Ydermere lægger vi ekstra stor vægt på altid at yde den
bedste service.

Sales and Operation Coordinator

+45 42 55 54 43
thomas.andersen@infinigate.dk

+45 24 24 70 75
jacob.christensen@infinigate.dk

Flemming Christensen

Jesper Bach

Key Account Manager

Infinigate træner og hjælper danske IT-forhandlere i kampen mod
IT-kriminalitet.
Vi er en ledende distributør af IT-sikkerhedsløsninger og vores fokus
er IT-sikkerhed – og kun det. I vores portefølje finder du de førende
selskaber i verden, og de mest innovative teknologier.

Jacob Belvedere Christensen

Country Manager

Security System Engineer

+45 22 10 52 06
flemming.christensen@infinigate.dk

+45 21 14 07 70
jesper.bach@infinigate.dk

Anders Pedersen

Trine Cortz

Technical Sales Expert

+45 31 32 29 59
anders.pedersen@infinigate.dk

Business Development Manager

+45 41 78 65 15
trine.cortz@infinigate.dk

Eva Refnov

Ekstern Marketing Koordinator

+45 40 11 81 77
infinigate@demaan.dk

Kontakt
Support:
Spørgsmål og priser:
Bestillinger: 		
Web: 			

support@infinigate.dk
info@infinigate.dk
salg@infinigate.dk
infinigate.dk

Telefon:

+45 70 20 56 56

Adresse:

Infinigate Danmark A/S
Stamholmen 153, 2.sal
DK-2650 Hvidovre

Kontortid:

Mandag - Torsdag 8.30 - 16.30
Fredag 8.30 - 16.00

Vores produktområder







Client Security
Content Security
Identity & Access Management
Infrastructure
Network Security
Security Management

Vores producenter
Cyberreason:

Pentera:

CyCognito:

Qush:

Komplet sikkerhedsportefølje med et omfattende udvalg af sikkerhedsprodukter, herunder bl.a. netværkssikkerhed til firewalls, UTM, VPN,
endpointbeskyttelse og anti-spam til emails.

Cloudbaseret vulnerability scanning med detaljeret rapportering og integration
til eksisterende workflowsystemer. Automatiseret opdagelse af sårbarheder og
caseoprettelse til remediering i tilknyttede systemer.

Deep Instinct:

Deep Instinct er en komplet sikkerhedsplatform, der anvender AI til at
forhindre malware, ransomware, zero-day- og script-baserede trusler inden
for endpointbeskyttelse og agentløs scanning.

Entrust:

Fokuserer på sikring af identiteter med bl.a. MFA-løsninger som IntelliTrust,
SMS-Passcode og IdentityGuard samt PKI-løsninger.

Ivanti:

Produkter og løsninger, der hjælper virksomheder med at få kontrol over deres
kunder og enheder. Klientbeskyttelse for alle mobile enheder og fokus på
automatisering og centralisering.

Netwitness:

Topmoderne endpoint sikkerhed med en platform dedikeret til funktionalitet og
brugervenlighed. Få overblik og kontrol over de seneste internettrusler samt
behaviour analytics og real-time detection.

Komplet sikkerhedsportefølje med et omfattende udvalg af sikkerhedsprodukter, herunder bl.a. netværkssikkerhed til firewalls, UTM, VPN,
endpointbeskyttelse og anti-spam til emails.
Qush Reveal platformen tilbyder Next Gen databeskyttelse. Opdag risici,
uddan medarbejdere, håndhæv politikker og forhindre tab af data i en smart
løsning.

RSA:

Løsninger inden for bl.a. autentificering, sikker adgang, netværkssikkerhed,
DLP og security management. Førende inden for GRC (risikostyring) samt
avancerede SIEM systemer. RSA løser selv de mest komplekse og følsomme
sikkerhedsudfordringer i virksomheden.

SolarWinds:

Med SolarWinds løsninger får alle organisationer mulighed for at overvåge og
styre deres it-miljø, uanset om det ligger lokalt, i skyen eller en kombination af
begge.

SonicWall:

Komplet sikkerhedsportefølje med et omfattende udvalg af sikkerhedsprodukter, herunder bl.a. netværkssikkerhed til firewalls, UTM, VPN,
endpointbeskyttelse og anti-spam til emails.

Trend Micro:

20 års erfaring inden for sikring af end-points, emails og websites. Løsningerne
beskytter mod trusler og kombinerede malware angreb som Ransomware,
phishing, spyware, botnets, spam og andre web trusler. Trend Micro anvender
en kombination af traditionel malware scanning og Machine Learning.

Vectra ai:

Styrker virksomheders sikkerhedsberedskab med en samlet Network
Detection & Response (NDR) platform, der ved hjælp af kunstig intelligens
og avanceret machinelearning detekterer og prioriterer potentielle brud på
sikkerheden.

vmware Carbon Black:

Endpointbeskyttelse til enterprise designet til at opdage ondsindet adfærd og
forhindre skadelige filer i at angribe organisationen.

WatchGuard:

Intelligent beskyttelse, enkel implementering, hurtig reaktion. Sikkerhedsløsninger, der enkelt integreres på tværs af organisationen med let tilgængelige
værktøjer til at konfigurere løsningen med. Forebyg, opdag og reager straks på
cyberangreb med automatiserede politikker.

Yubico:

Med Yubico får du YubiKey - branchens førende hardware sikkerhedsnøgle
med tofaktorgodkendelse. YubiKey understøtter engangspasswords, public
key enkryptering og autentificering.

