FÅ DET FULDE UDBYTTE AF DIN
MICROSOFT OFFICE 365-LØSNING
Microsofts løsninger er både meget brugervenlige og samtidig meget komplekse. De
rummer et hav af muligheder, features og funktioner. Det gælder også for Office 365, der
er født med en række præinstallerede sikkerhedsløsninger. De skal bare bruges korrekt.
Det tager tid at sætte sig ind i alle mulighederne fra starten. Mange vælger derfor ’learningby-doing’-metoden. Det er dog ikke en metode, der kan anbefales, når vi taler it-sikkerhed.
Inden du får lukket alle huller og mulige sårbarheder, har en it-kriminel måske overhalet dig.
Hos Ezenta har vi lang erfaring med implementering af Office 365 og kender alle
detaljerne, som kan gøre din hverdag lettere, mere sikker og spare dig for unødvendige
omkostninger.
Med en Ezenta Best Practice-løsning gennemgår vi din Office 365-installation og analyserer
os frem til, hvordan løsningen skal implementeres, så du opnår den bedst mulige sikkerhed og din organisation samtidig fungerer optimalt.
En Ezenta Best Practice-løsning indeholder:
1. 	En konfigurationsgennemgang, hvor vi kigger på opsætningen og alle indstillingerne
i din Office 365. Vi gennemgår blandt andet:
•
•
•
•

Azure Active Directory – brugere og grupper samt gæsteadgang
AD Connect
Deling med eksterne brugere
Hvilke adgange findes til tjenesterne (adgang til mail, dokumenter mv.)

2 	En løsningsgennemgang, hvor vi tager udgangspunkt i din organisation og situation. Vi
giver vores anbefaling til, hvordan du kan øge sikkerhedsniveauet omkring din Office
365-løsning og samtidig have en effektiv og velfungerende it-løsning, der matcher de
krav og forventninger, der er på en moderne arbejdsplads. Vi kigger blandt andet på:
• OneDrive-beskyttelse og -synkronisering
• Antispam, karantæne mv.
• Brugerrettigheder
Det praktiske
Uanset om du skal til at implementere Office 365 for første gang, eller løsningen allerede har
fungeret hos dig et stykke tid, så kan en Ezenta Best Practice-løsning øge udbyttet og forbedre sikkerheden af din Microsoft Office 365-løsning – nu og i fremtiden. Verden står ikke
stille, og det gør din virksomhed heller ikke, derfor følger vi proaktivt din it-løsning og kommer
løbende med anbefalinger, så du hele tiden er på højde med det aktuelle trusselsbillede.
Ring til os for et konkret tilbud på en Best Practice-løsning til din organisation!
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