MONTES SAMARBEJDER MED WATCHGUARD
OM IT SIKKERHED, DU KAN HAVE TILLID TIL

Montes har samarbejdet med WatchGuard i mere end 20 år. Vi er certificeret WatchGuard Guld Partner
Der stilles større og større krav til din IT-sikkerhed. Det er derfor ikke længere tilstrækkeligt med en
traditionel firewall.
WatchGuard har et af markedets bredeste udvalg af Firewalls, som kan tilpasses din virksomhed, uanset størrelse.
Montes’ WatchGuard-løsning sørger for 24/7 at give dig markedets bedste beskyttelse. Så længe din
boks er korrekt konfigureret, så kan du være sikker på, at din Firewall er klar på at håndtere dagligdagens mange trusler.
Hos Montes kan du få WatchGuard Firewalls med tre forskellige service-niveauer:
Standard Support: Sikrer dig Firm- & Software opdateringer samt service på boksen.
Basic Security Suite: Sikrer dig, udover standard supporten, Application Control, Web - & Spam
blocker, Gateway Antivirus, Intrusion Prevention, Reputation Enabled Defense og Network Discovery.

Total Security Suite: Med en Total Security Suite til din WatchGuard Firewall opnår du den bedste beskyttelse. Udover Basic Security Suite får du med Total Security Suite APT Blocker, Data
Loss Prevention, Dimension Command, DNSwatch, Threat Detection and Response, Access Portal og intelligentAV. Dertil kommer alle nye applikationer og services indenfor abonnementsperioden.
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Netværkssikkerhed
Tag fat i os for en snak om, hvordan du kan reducere risikoen for datatab, datamisbrug, virusangreb og
ransomware ved hjælp af enkle men effektive konfigurationer i dit eksisterende netværk.
Det handler bl.a. om at opdele netværket i forskellige VLAN’s med forskellige rettigheder, at kryptere WiFi
og få flere SSID’er på forskellige VLAN’s med minimum af rettigheder.
Multifaktor godkendelse

Har du styr på sikkerheden for adgang til virksomheden fra eksterne adresser og eksterne brugere? Er du i
tvivl, så tag en snak med os om multifaktor godkendelse. Det giver et ekstra lag til sikkerheden og gør det
sværere at misbruge brugeradgangen. Vi anbefaler en WatchGuard AuthPoint løsning.

Overvågning
Få en snak med os om, hvordan du bliver i stand til se problemerne, før de bliver alvorlige. Overvågning er
en ofte overset sikkerhedsforanstaltning, hvis man ønsker en ukompliceret og sikker drift. Montes anbefaler en PRTG løsning som kan overvåge alt; servere, netværk, software, båndbreddeforbrug, etc.

Sikker mail
Er du tryg ved at dele data i mails? Ellers skulle du overveje at tage en snak med os om ShareSimple.
ShareSimple er et plug-in til Outlook, der hjælper dig med at overholde GDPR og mere, når du sender eller
modtager følsomme data.
Vil du vide mere
om hvordan Montes leverer IT-sikkerhed, du kan have tillid til?
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