
Sikker Drift
Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Inventio.IT’s Sikker Drift sikrer proaktivt 
driften af dine medarbejders 

arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift Standard inkluderer 

  Antivirusløsning (ESET)
  Proaktiv klient
  Overvågning
  Log og udlæsning
  Performance monitering
  Opdatering af klienter
  Visuel agent
  Instant support
  Ping/Internet test
  Bruger/Telefon support
  Ny installation af arbejdsstationer
  Re-installation af arbejdsstationer
  Tilretning af regler i firewall

Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT 
drift og support af alle tilknyttede arbejdsstationer. 
Aftalen inkluderer bl.a. antivirusløsningen ESET, 
opdateringer af arbejdsstationer og brugersupport, 
samt tidsforbrug vedr. installation af arbejdsstationer. 

Sikker Drift Standard

Pris pr. enhed   Kr. 165,-    pr. mdr.

Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 

Sikker Drift Light

Vælger du Sikker Drift Light overvåger vi din 
virksomheds arbejdsstationer. 
Aftalen inkluderer antivirusløsningen ESET samt 
opdateringer af arbejdsstationer. 

Pris pr. enhed   Kr. 65,-    pr. mdr.
 
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 

Sikker Drift Light inkluderer 

  Antivirusløsning (ESET)
  Proaktiv klient
  Overvågning
  Log og udlæsning
  Performance monitering
  Opdatering af klienter
  Visuel agent
  Instant support
  Ping/Internet test

Ønskes assistance vedr. arbejdsstationer, afregnes dette 
efter forbruget tid.



Fordelene med Sikker Fildeling

  Del filer og mapper nemt og sikkert på en  
     ”filserver” i skyen med kolleger, partnere og  
     kunder 

  Daglig automatisk backup 
 

  Synkronisér nemt filer ned, og tag dem med  
     på farten  

  Virksomhedens superbruger kan igennem en  
     webportal gendanne filer og mapper  

  Topsikret, da alle filer er krypteret. Mister I  
     en medarbejders medarbejders enhed  
     (computer, telefon eller tablet), kan I  
     igennem en webportal slette filerne på den  
     mistede enhed  

  Virksomhedens data er sikret i dansk revisor  
     godkendt hostingcenter

Sikker Fildeling 

Sikker Fildeling er fildeling sikkert online i skyen. 
Inventio.IT’s Sikker Fildeling er baseret på 
Rushfiles, som er det sikre og professionelle 
alternativ til Dropbox, OneDrive og lignende. 

Pris pr. bruger    Kr.  9,-     pr. mdr.
Dataplads (100 GB)  Kr. 59,-    pr. mdr.
Support pr. bruger  Kr. 11,-     pr. mdr.
  
Oprettelse: Kr. 1.000,- 
Sikker Fildeling kan køre uafhængigt eller sammen med 
virksomhedens AD eller Microsoft Office 365 abonnement hos 
Inventio.IT.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 

Sikker Drift Server indeholder

  Proaktiv klient

  Antivirus klient 

  Overvågning

  Månedlig rapport 

  Opdatering af servere

  Backup tjek

  Monitorering af tilgængelig diskplads

  Remote 24 x 7 monitering

  Log udlæsning 

  Opdateringer med Microsoft Service og  
     Security Packs 

  Dækker alle Windows versioner

  Fast månedlig tjek

  Planlagt genstart af server

  Alarmering

  Månedlig gennemgang af backup/restore

Med Sikker Drift Server bliver dine servere 
vedligeholdt, døgnovervåget og opdateret med 
de seneste opdatering fra Microsoft, af Inventio.IT’s 
kyndige IT-konsulenter. 
Inventio.IT tjekker bl.a. at din backup kører som 
den skal, og efter hvert tjek sendes en detaljeret 
statusrapport. Stigende trusler fra internettet, 
manglende vedligeholdelse og opdateringer af 
servere, er de primære årsager til virksomheder i 
dag vælger Sikker Drift Server. 

Pris 1. stk. Windows-server    Kr. 1.500,-    pr. mdr.  

Herefter Kr. 1.000,- for de efterfølgende servere.
Oprettelse: Kr. 1.000,- 
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 

Sikker Drift Server



Pris pr. bruger   Kr. 15,-    pr. mdr.

Oprettelse: Kr. 1.000,-  
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24. mdr. 

Med Sikker DNS (Domæne Navn Server) er 
virksomhedens internettrafik blokeret mod skade-
lige og falske hjemmesider. Sikker DNS opdateres 
dagligt med ca. 70.000 nye ondsindede domæner, 
som scannes og filtreres fra inden de når bruge-
ren. Sikker DNS er et effekt træk mod Malware og 
Ransomware.

Med Sikker DNS får du

   Blokering af ondsindet koder og nye trusler  
      mod virksomhedens internettrafik, via DNS  
      filtrering

   Blokering af nedhentning af ransomware  
      (digital gidseltagning)

   Live opdatering døgnet rundt af danske CSIS  
      Security Group

   Identificering og alarmering om eventuelle  
      infektioner, og forsøg på nedhentning af  
      skadelig data

   Centralt installeres som cloud baseret tjeneste,  
      uden installationer på arbejdsstationer

Sikker DNS

Trusler mod danske virksomheder fra internettet har 
aldrig været større end de er i dag. Derfor gælder 
det for virksomheder om, at opbygge flere lag 
sikkerhed omkring IT-infrastruktur og data.
Med en Sikker Mail løsning fra Inventio.IT, sikrer 
virksomheden sig med endnu et lag af sikkerhed, 
idet virksomhedens mail bliver scannet gennem 
flere filtrer og tre antivirus scannere, inden mails 
modtages af brugerne.
 
Med et ekstra lag af sikkerhed kan potentielle  
skadelige mails filtreres fra, inden de lander i  
brugerens indgående post. 

Sikker Mail

Sikker Mail inkluderer 

  Flere lags aktiv mail scanning
  Tre lags antivirus scanning
  Beskytter mod usikre vedhæftede filer
  Beskytter ”realtime” mod nye trusler i mails
  Ekstra beskyttelse mod farlige links i mails
  Mulighed for rapportering

Pris pr. bruger   Kr. 15,-     pr. mdr.

Oprettelse: Kr. 1.000,- 



Sikker Backup

Med Sikker Backup hos Inventio.IT er du 
uafhængig af bestemte platforme, da vores 
service kan afvikles på alle styresystemer og  
databaser. Din virksomheds data overføres sikkert 
og krypteret til vores driftsikre servermiljø. 

Pris 
5 GB     Kr.    120,-    pr. mdr.  
10 GB     Kr.   160,-   pr. mdr. 
50 GB     Kr.    400,-    pr. mdr.  
100 GB    Kr.   600,-   pr. mdr. 
250 GB    Kr. 1.000,-  pr. mdr.

Oprettelse: Kr. 1.000,- 
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 

Fordelene med Sikker Backup 

  Data går ikke tabt ved f.eks. brand, tyveri,  
     vandskade osv. 

  Økonomisk attraktiv løsning  
     Ingen vedligeholdelse 

  Outsourcing af backup-funktionen varetages af   
     vores specialister 

  Ingen afhængighed af nøglepersoner ved ferie,  
     sygdom osv. 

  Backup tages dagligt og gemmes efter behov.  
     Du får en statusrapport på e-mail hver dag 

  Mister du dine data, kan de nemt og hurtigt  
     genskabes i samarbejde med Inventio.IT

Sikker Firewall indeholder

  Overvågning/alarmering
  Daglig backup af konfiguration
  Ændringer af regler og adgang
  Alarmeringer på fejl
  Netsikkerhed
  Central styret adgang
  Sikkerhed audits
  Kontinuerlig revision
  Alarmering ved hackerforsøg
  Systemsikkerhed
  Sikring at dine brugere ikke kan tilgå sociale medier
  Datakryptering
  Netværk trafikovervågning
  Sikker fjernbetjening og lokal adgang
  Support og overvågning
  SOS service, der sikrer låneudstyr
  Aktiv reaktion

Med Sikker Firewall er du sikret, at din virksom-
heds firewall altid er opdateret og overvåget.
Fra vores central-server, kan vi se status og 
opdatere din Firewall. Samtidig er du sikret en 
gratis låne enhed, hvis din Firewall, mod forvent-
ning, skulle bryde samme.

Sikker Firewall

Pris     Kr. 99,-    pr. mdr.  

Oprettelse: Kr. 1.000,- 
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 



Sådan fungerer Sikker VPN 

Dine medarbejdere klikker ind på en hjemmeside, 
hvorefter de indtaster brugernavn og password. 
Herefter oprettes en sikker SSL krypteret adgang 
mellem brugeren og virksomhedens firewall. 
Brugeren kan nu sikkert tilgå de nødvendige ser-
vere og data.

Fordelene ved Sikker VPN

  Tilgå sikkert din virksomheds data online

  Virksomheden skal ikke investere i software

  Der kræves ingen installation på enheder

  Betal kun for de brugere, som ønsker adgang

  Sikkerhedsvalidring sker fra din virksomheds server

Med Sikker VPN forbindes dine medarbejder til 
virksomhedens ressourcer på en sikker og kryp-
teret forbindelse, uden at det kræver installation 
af programmer. Med en standard webbrowser 
kan den mobile medarbejder nemt og sikkert 
få adgang til e-mail, filer, programmer, fjern-
skriveborde, servere og andre af virksomhedens-
ressourcer.

Sikker VPN

Pris pr. enhed   Kr. 65,-    pr. mdr.

Oprettelse: Kr. 1.000,- 
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg. 
Aftalen er fortløbende 24. mdr. 

Følgende er inkluderet i Sikker WI-FI

  Hurtig support, da vi styrer dit Acces Point fra  
     vores supportcenter

  Vedligeholdelse
  Administration
  Opdateringer
  Overvågning
  Backup af konfiguration
  Centralt styret
  Sikret låne enhed ved nedbrud 
  Status og dækning på alle enheder
  Målinger af WI-FI kvalitet
  Konfigurerer gæstenetværk
  Godkendte brugere kan tilslutte uden kode

Inventio.IT tilbyder en løsning, hvor jeres Access 
Point overvåges og opdateres automatisk.
Dit trådløse Acces Point er altid sikret med en 
backup og nyeste opdateringer. Samtidig stiller 
vi et ny Access Point til rådighed ved nedbrud, 
således at dit trådløse er altid er tilgængeligt. 

Pris pr. enhed   Kr. 99,-     pr. mdr. 

Oprettelse: Kr. 1.000,- 
Evt. kørsel afregnes kr. 650,- pr. besøg.
Aftalen er fortløbende 24 mdr. 

Sikker WI-FI
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Hardware aftale

Med en mark-up 
prisaftale bestiller 
du hardware via 
Inventio.IT. 

Mark-up prisaftale beregnes med +10 % på 
Inventio.IT’s kostpris. 

Har du Sikker Drift Standard er installationen omkostningsfri.

Fordelene ved en hardware aftale 

  Du minimerer dit tidsforbrug, og får sikkerhed  
     til fornuftige priser  
 

  Vi hjælper med at finde den optimale IT- og  
     hardware løsning

  Vi leverer det bestilte hardware med opdaterede  
     programmer og nyeste systemer

  Inventio.IT hjælper med evt. reklamations  
     sager, og har et samlet overblik over det  
     indkøbte hardware

   Priserne gælder fra 18.oktober 2016


