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Sikker Firewall
Sikker Firewall er en løsning som sikrer overvågning og sikkerhed af din IT-løsning

Sikker Firewall
Inventio.IT tilbyder en løsning, hvor vi overvåger din 
Firewall og får alarmeringer hvis denne eller linjen fejler.  
Samtidig stiller vi en ny Firewall til rådighed, hvis Fire-
wallen går i stykker eller fejler.

Vi kalder det Sikker Firewall.

Sikkerhed

Sikkerhed er vigtig for 
alle virksomheder, idet 
dagens kommunikation 
mange gange oftest 
foregår gennem virk-
somhedens Firewall. 
Samtidig er internetlin-
jen en vital funktion i 
de fleste virksomheder. 
Sker der fejl på virksom-
hedens internet eller 
Firewall, kan det koste 
virksomheden store 
økonomiske tab i form af 
tabt arbejdsfortjeneste 
eller mistede ordre.

Og dette:
•	 Central styret adgang
•	 Alarmeringer på fejl
•	 Sikkerhed audits
•	 Alarmering ved hack-

erforsøg
•	 Netsikkerhed
•	 Systemsikkerhed
•	 Proxies (sikre at dine 

brugere ikke kan tilgå 
Facebook, Dating osv.)

•	 Datakryptering
•	 Netværk	trafikover-

vågning
•	 Sikker fjernbetjening 

og lokal adgang
•	 Support og overvåg-

ning
•	 Aktiv reaktion
•	 Kontinuerlig revision
•	 SOS service der sikre 

låneudstyr

Med Sikker Firewall 
får du:

•	 Daglig backup af kon-
figuration.	(Inventio.IT	
har altid en backup lig-
gende af din Firewall-
konfiguration)

•	 Ændringer af regler og 
adgang

•	 Service der inkluderer 
en høj sikkerhed og 
nyeste opdateringer. 
(Sikre at din Firewall 
altid er opdateret mod 
de seneste trusler fra 
internettet)

•	 Overvågning/Alarme-
ring. (Vi overvåger din 
Firewall mod nedbrud)

•	

Firewall

En Firewall hjælper med 
at forhindre, at hack-
ere eller skadelig software 
(f.eks. orme) får adgang til 
computeren via et netværk 
eller internettet. En Firewall 
kan også stoppe, at din 
computer sender skadelige 
software til andre.



INVENTIO.IT

Inventio.IT A/S er etableret 1. 
oktober 2001. Vi er totalleverandør 
og installerer, implementerer og 
varetager drift af IT-løsninger. 
Vores force er især Microsoft 
Dynamics ERP-løsninger, Hosting og 
IT-drift. Med vores afdelinger i Her-
lev og Århus dækker vi hele landet, 
og vi betjener også vores internatio-
nale kunders datter- eller søstersel-
skaber i resten af verden.
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