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Vi i Devion mener at fremtiden ligger i tett integrerte skytjenester fra bla. Microsoft.  De
færreste vil ønske seg tilbake til en lokal infrastruktur med gammeldagse måter å jobbe
på. Du vil oppdage at du ofte chatter fremfor å kommunisere via e-post. Du lagrer
dokumenter i skyen, ikke på lokale filservere.  Du sender koblinger istedenfor vedlegg. 
Du samarbeider i sanntid på delte dokumenter som er lagret i nettskyen.

Du kan ta i bruk web- eller mobilversjonene av Office-appene. Det gjør deg mindre
avhengig av bedriftens datamaskiner med forhåndsinstallert programvare. Benytt det
som er for hånden – en mobil, ett nettbrett eller en hjemmemaskin. Ikke minst kan du
arbeide nær sagt hvor som helst: på kontoret, hjemmefra og når du er på farten.

Les mer

Modern Workplace

Vår anbefalte kontorpakke
Microsoft Office på inntil fem PCer pr bruker
Støtter alle enheter
Fokus på sikkerhet
Beskyttelse av brukeridentitet
Enhetsbeskyttelse
Trusselbeskyttelse
Databeskyttelse

Kontakt oss

Hvilke fordeler får du med Modern Workplace?

Med Devion Modern Workplace får du en komplett kontorpakke-løsning med
morgendagens funksjonalitet og sikkerhet.  Her får du markedsledende programvare for
samhandling, deling av dokumenter og ressurser. I tillegg får du profesjonell e-post
basert på Microsoft Exchange hvor du kan dele kalender og behandle sentrale
postbokser for bedriften.  

Selvfølgelig har du også mulighet til å ta i bruk alle Office-programmene som Word,
Excel, PowerPoint, Outlook og OneNote på hele 5 PCer, fem telefoner og fem nettbrett.  

Sikkerhet er i dag viktigere enn noen gang, spesielt for bedrifter som velger å ta i bruk
nettskyen. Det er ikke lenger nok å beskytte ditt interne nettverk bak en brannmur. Du
må sikre identitetene, enhetene og dataene. Brukere kan få tilgang til bedriftens
ressurser og programmer fra en rekke enheter og fra hvor som helst. Som et resultat av
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dette er det ikke lenger nok å bare fokusere på hvem som skal få tilgang til en ressurs.
En må også sette krav til fra hvor og fra hvilke utstyr man får tilgang. For å mestre
balansen mellom sikkerhet og produktivitet, setter vi opp noen grunnregler i en
tilgangskontroll. 

Devion Modern Workplace tar utgangspunkt i Devion kontorpakke, men med flere
tillegg rundt sikkerhet.

Devion Modern Workplace har følgende sikkerhetstiltak:

Brukeridentitet

For å bekrefte og sikre identiteten din, før du får tilgang til  bedriftens ressurser, tilbyr vi
godkjenning med flere faktorer (MFA) som krever at du presenterer en annen form for
godkjenning i tillegg til brukernavn og passord. Dette kan for eksempel være en
bekreftelseskode på SMS, en godkjenning på mobilen osv. 

For å sikre brukeridentiteten ytterligere kan vi tilby:

Selfservice passord reset – Tilbakestill eget passord uten å måtte kontakte
brukerstøtte/servicedesk.
Utvidet multifaktor-autentisering – gir flere muligheter og fleksibilitet.  F or
eksempel kan man sette opp at  MFA ikke kreves når man er på kontoret. eller slå
MFA av for en periode slik at brukere får tilgang til en applikasjon uten at MFA
kreves. 
Conditional Access – Mulighet til å gi betinget tilgang til ressurser basert på
gruppemedlemskap, plassering og enhetsstatus.
Risikobasert Conditional Access – Risikobasert betinget tilgang. Samme som over,
men inneholder i tillegg funksjoner som sjekker om identiteter er stjålet selv om
brukerpålogging var brukt riktig. 

Enhetsbehandling

Som en del av ‘Devion Modern Workplace’ så vil vi, i samarbeid med kunden, sikre og
administrere alle enhetene som skal kunne aksessere bedriftens tjenester og data. Målet
med dette er at brukerne skal få en mest mulig ferdig konfigurert enhet å jobbe med,
samtidig som man skal sikre både enheten i seg selv og tilgangen til bedriftens
data. Administrasjonen av enhetene skjer direkte over internett og vi støtte r både PC,
Mac, Iphone/IPad og Android-enheter. 

Nedenfor ser du eksempler på ting vi typisk kan konfigurere: 

Automatisk oppkobling av personlige og felles dokumentområder 
Oppsett av singel-sign–on til firmaets tjenester og data  
Installasjon av programvare og apper 
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Oppsett av skrivebordsbakgrunner, hjemmeside i nettleser,
standardprogrammer mm 
Krav til multi-faktorautentisering (MFA) for tilgang til epost og dokumenter, med
mindre man befinner seg på bedriftens interne, sikrede nettverk 
Automatisk kryptering av harddisker og sikker lagring av tilhørende
sikkerhetsnøkler 
Krav til at alle enheter er styrt av bedriften og tilfredsstiller spesifiserte krav før
man får aksessere tjenester og data 
Muliggjøre full sletting av enheter hvis de blir stjålet eller mistet  (Slett
bedriftsdata eksternt fra enheter som har blitt stjålet eller mistet ved hjelp av
selektiv tømming fra Intune) 

Trusselsbeskyttelse 

De fleste trusslene mot bedrifter i dag kommer via e-post. I
Devion Modern Workplace har vi lagt inn følgende trusselsbeskyttelse: 

Beskytt e-posten mot søppelpost, skadelig programvare og kjente trusler med
Exchange Online Protection. 
Bidra til å beskytte mot sofistikerte trusler gjemt i vedlegg og koblinger i e-
postmeldinger, og få det nyeste innen forsvar mot nulldagstrusler, løsepengevirus
og andre avanserte forsøk på skadelig programvare med Office 365
Advanced Threat Protection.

Databeskyttelse 

Er du bekymret for at ansatte i ditt firma kan få tilgang til sensitiv forretningsdata fra
mobiltelefoner eller andre enheter? Kan de ansatte laste ned bedriftsdata lokalt og
lagringssteder som ikke kan slettes? Ønsker du å sikre hvor de ansatte skal kunne logge
på fra og blokkere tilgang fra andre steder?   

Vi hjelper det med å styre hvem som har tilgang, og når de har tilgang til
bedriftsinformasjonen din.  

Kontroller hvem som har tilgang til bedriftsinformasjonen, ved å bruke
begrensninger som «Ikke kopier» og «Ikke videresend» med Information Rights
Management. 
Lag automatiserte regler som klassifiserer, sikrer og forhindrer spredning av
bedriftskritisk og sensitiv informasjon med Data
Loss Prevention og Azure Information Protection.  
Hindre innsyn i e-post ved å slå på kryptering av melding og vedlegg med Office
365 Message Encryption.  
Aktiver ubegrenset skylagring og langsiktige oppbevaringspolicyer for å sørge for
at du aldri mister en e-postmelding med Exchange Online Archiving. 

Andre fordeler: 
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Devion Modern Workplace inneholder også lisens for å benytte Office-programmene på
terminalserver (Shared Computer Activation) samt lisens for Windows virtuell desktop
(VDI) om du skulle ha behov for dette. 

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende prat:

Kontakt oss
Link to: Devion Kontorpakke Matrise
Se hva som inngår i våre kontorpakker

Relaterte produkter

Devion Kontorpakke

Sikkerhet

Veeam backup
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