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Til virksomheder og Vandværker, 
 
Sikring af dine data og udstyr med Keepit – WatchGuard / Panda Security, så er du godt kørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg kan tilbyde at sikre din virksomheds data med backup, antivirus, firewall og samtidig lave 
sikkerhedsopdateringer af alle jeres programmer. 
 
Månedligt abonnement for overvågning og opdatering af alle sikkerhedsopdateringer: 

- Pris fra 695,- pr. computer 
 
Det jeg kan tilbyde jer, er følgende: 

- WatchGuard / Panda Security løsning som følger din computer også på hjemmekontoret 
- En overvåget Antivirus pakke med firewall – overvåges 24/7/365 dage 
- Backup af jeres computer og data i skyen – via Keepit backup 

o I kan rulle data tilbage hurtigt, I kan gå 1 år tilbage i tiden 
o Ved tyveri kan data hurtigt etableres på ny computer 
o Ved kryptering af jeres data, kan data rulles tilbage 
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Det er ingen hemmelighed at hackere er på spil konstant og det er dybt frustrerende hvis man bliver udsat 
for besøg eller får ødelagt sine data. 
Værst af alt er hvis man mister kontaktoplysninger til forbrugerne/kunderne, eller meget værre, I er skyld i 
at forbrugernes/kundernes data udsendes i offentligheden. Som vandværk er den primære opgave at 
servicere forbrugerne med rent vand og derfor skal I ikke spekulerer på IT nedbrud, ustabilitet, manglende 
tilgængelighed, IT sikkerhed og backup – det skal bare virke når I har brug for jeres IT udstyr. 
Jeres forsikringsselskab stiller også nogle særlige krav til IT sikkerhedsniveau, firewall og backup, hvis de 
skal være med til at betale for genskabelse af data. Derfor er det vigtigt at have det på plads inden uheldet 
er ude. 
 
Hvad opnår vandværket/virksomheden ved løsningen 
Det backupprogram vi kan tilbyde, er meget anerkendt i hele verden, det er dansk og forsikringsselskaberne 
anerkender det også. Keepit hedder produktet og demo video kan ses her Keepit - Vimeo video 
 
Produktet giver: 

- Hurtig adgang til data 
- Hurtig restore 
- Data kan deles 
- Der er backup af clouddata, alle data i skyen (Office365), mails, kontaktpersoner under Office365 – 

for alle konti 
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Panda Security – MDR – Managed Detection and Response: 
Pandas Securitys teknologi adskiller sig fra andre sikkerhedsløsninger, og går længere end Traditionel 
Antivirus (EP/Endpoint Protection). Løsningen er designet til desktops, laptops, servere og mobile enheder 
og supporterer Windows, Mac, Android og Linux. 
For bedst at kunne imødekomme dagens IT-Trusler, har Panda Security udviklet en Proaktiv sikkerhedssuite 
under navnet "Panda Adaptive Defense”.  
Panda Adaptive Defense kombinerer Endpoint Protection (EP), 100 % Attestation Service (klassificerer alle 
typer af applikationer og filer inden de får lov til at køre) samt EDR (Endpoint Detection & Response).  
Når man benytter sig af disse filtre, får man Managed Detection and Response (MDR). Dvs. en 
automatiseret løsning, hvorved du/I ikke skal bruge unødige ressourcer på at kigge ind i konsollen på 
computeren og træffe svære sikkerhedsbeslutninger om hvad der må køre på ens miljø – dette klarer jeg 
sammen med WatchGuard / Panda Securitys LAB. 
 
Da løsningen er moduler bar, kan man bruge den avanceret sikkerhedsdel på toppen af ens eksisterende 
løsning. 
Grunde til valg af WatchGuard / Panda Security 
 
SOC Center:        Security Operation Center – 24/7/365 support  
                               
Panda Security:  Eksisteret i mere end 30 År 
                               
 
Attestation         Klassificerer eksisterende og nye applikationer. Derved tilsikrer du dig altid at vide, at 

kørende processor er godkendt! 
Service:               Mange har en tendens til ”bare” at downloade programmer – Panda Security sørger for at 

brugerens programmer er testet og kvalificeret 
 
MDR:                   Manage Detection and Response. Mange kender til en EDR-løsning (Endpoint Detection 

and Response), dog ved de færreste hvordan den bruges. Ved hjælp af Pandas Attestation 
Service (som kontrollere alle kørende Applikationer og processor), automatiseres din 
løsning, hvilket gør at intet ukendt får lov at køre førende det er blevet undersøgt – dette 
er en MDR løsning 

                           
 
Med denne løsning vil virksomheden / vandværket kunne spare mange resurser og spekulationer på IT og I 
kan holde fokus på forbrugerne, kunder, forretningsforbindelser og det rene drikkevand. 
 
Kontakte os og få et tilbud på netop jeres løsning.  
 
 
 
 
 
 
 
IT Specialist – Office365 – Backup - Sikkerhed 
 
Venlig hilsen 
Peter  
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