
Din value-add 
IT-sikkerhedsdistributør
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. 

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.
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A10:  
Leverer sikkerhed, data og automation på tværs af en portefølje af sikre 
applikationsløsninger. Formålet er at sikre intelligent automatisering med en 
høj grad af Machine Learning for at sikre, at forretningskritiske web- og cloud 
applikationer er beskyttede med højeste pålidelighed og tilgængelighed.

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

Check Point/Radware:  
Komplet sikkerhedsinfrastruktur til beskyttelse af organisationers netværk og 
mobile enheder. Cloud platforme beskyttes med Dome9 på tværs af Azure, 
Amazon og Google. Med Radware SSL offloading giver Check Point mulighed 
for beskyttelse mod malware modtaget i krypteret trafik.

Cyberbit:  
Leverer med deres Range-løsning en avanceret og fuld funktionsdygtig 
simulerings- og træningsplatform til it-sikkerhedsfolk og –teams. Derudover 
kan man med deres SCADAShield platform sikre virksomhedens produktions-
systemer. 

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

GFI Software:  
Netværks-management, UTM firewalls. DLP beskyttelse for endpoints, email 
malware gateway med SPAM filter og DLP, samt cloud baseret fax software. 
Produkter primært rettet mod SMB. Nem og attraktiv licensiering via GFI 
Unlimited licens, der giver adgang til installation af al software og support på 
alle produkter. 

Panda Security:  
Teknologi baseret på Big Data og AI, der overvåger alle applikationer og 
klassificerer alt - endda angreb, inden de sker, i modsætning til traditionelle 
antivirusløsninger, der kun griber ind, hvis en proces er ondsindet.

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.

SecurEnvoy:  
MFA løsning, kan sende SMS, PUSH, Voicemail og email besked’er – blot ikke 
fysiske tokens. Beskytter brugernes identitet, både for hybride løsninger og 
for rent cloud-baserede løsninger. Apps til Windows, Mac, Android og iOS. 
Integrerer med f.eks. Checkpoint, Sonciwall, Azure, Office365, SharePoint, 
Citrix, Cisco, SalesForce, F5.

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 sikkerheds- 
produkter, 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.

Veritas:  
Veritas løser dine vigtigste it-sikkerhedsissues inden for Ransomware, Modern 
Workloads, Software Defined Storage og Multi-Cloud. Alle produkter fås som 
cloud baserede og har derfor meget kort opstartstid fra projektstart til  
idriftsættelse. Brugerinterfacet er moderne og let tilgængeligt.

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

WatchGuard:  
Intelligent beskyttelse, enkel implementering, hurtig reaktion. Sikkerhedsløs-
ninger, 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.

Vores producenter

 Data Loss Prevention
 Digital Forensics
 Endpoint Security
 Web & Email Security
 Identity & Access Management
 Network Security
 Smart Wireless

Vores produktområder


