FÅ MERE UD AF DIN
MICROSOFT EMS-LØSNING
Enterprise Mobility+Security-pakken (EMS) fra Microsoft indeholder alt det, et effektivt og
sikkert it-system i en moderne virksomhed skal indeholde. Men hvis ikke den er konfigureret korrekt, får du ikke det fulde udbytte af din investering, og i værste fald kan den vise
sig at være værdiløs. Mange organisationer råder ikke over de nødvendige it-ressourcer til
at sætte sig fuldt ind i løsningen, eller de forventer, at løsningen er selvkørende. Men ingen
default-løsning passer lige godt til alle virksomheder. Derfor er det vigtigt både at kende
til løsningen i detaljer og til organisationens situation og behov.
Hos Ezenta har vi lang erfaring med implementering og konfigurering af Microsoft EMS
og kan hjælpe med at gøre din hverdag lettere, mere sikker og spare dig for unødvendige
omkostninger.
Med en Ezenta Best Practice-løsning gennemgår og tester vi din EMS-installation og kigger
på de særlige behov, der er i din virksomhed.
En Ezenta Best Practice-løsning indeholder:
1.	Funktionelle test, hvor vi tester, om EMS-løsningen reelt lever op til den sikkerhedsstandard, den skal. Vi kontrollerer blandt andet om:
• Virksomhedens enheder er konfigureret som sikkerhedspolitikkerne foreskriver
• GDPR overholdes med hensyn til klassificering og beskyttelse af følsomme persondata
• Brugernes identiteter er beskyttet mod misbrug
• Data generelt er klassificeret og beskyttet
• Virksomhedens applikationer i skyen/on-premise er sikrede
2.	En konfigurationsgennemgang, hvor vi kigger på opsætningen og alle indstillingerne i
din EMS-løsning. Gennemgangen afsluttes med en fyldestgørende rapport med vores
anbefalinger til optimering af din EMS-løsning.
Det praktiske
Uanset om du skal til at implementere Microsoft EMS 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 EMS-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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