Er hackere i gang
med at kryptere filer
på dit netværk?
Undgå at opdage det for sent, så alt når
at blive ødelagt.
Bryder ransomware ind på din PC eller server, sørger den for,
at antivirus systemet sættes ud af drift og kryptering af dine data
starter.
Vi må erkende, at uanset hvilket produkt du beskytter dig med for
at forhindre hackere eller virus i at komme ind, så sker det alligevel for selv de bedst beskyttede systemer – for eksempel blot
med et enkelt klik på et falsk link fra en medarbejder.
Så hvad gør du, hvis krypteringen først er startet
og ødelægger dine data imens du sover?
Selve krypteringsprocessen tager lang tid og desto hurtigere den
opdages desto bedre.
Det er derfor et spørgsmål om “damage control”. I flere udgaver
af ransomware starter krypteringen om aftenen eller natten, så alt
er krypteret på f.eks. fællesdrev, når medarbejderne møder ind
dagen efter.

Her kommer vores Simple Monitor værktøj ind i billedet
Når det registrerer kryptering af dine filer, sender systemet
SMS’er ud til det mobilnummer, der er tastet ind i systemet.
Indløber der natlige SMS’er på mobilen er det derfor god grund
til at tjekke den og tage action med det samme.
Kombiner evt. med vores backupsystem, så de data der er nået
at blive krypteret hurtigt kan blive gendannet og alle kan arbejde
videre. Minimer nedetid og omkostninger - installér det i dag.

Simple Monitor
Læg dine
IT-opgaver
over til os!
Hos IT-Sektor lægger
vi stor vægt på kvalitet,
service og ikke mindst
tillidsforholdet mellem Jer
og os.
Siden starten i ´96, hvor
der blev fokuseret på
reparationer af pc’er er
der sket meget, i det vi i
dag beskæftiger os med
hele spektret indenfor IT.
Vi leverer totale IT-løsninger indenfor:
•Hosting
•Remote Backup
•Office 365/Exchange
•Simple Monitor
•Hotline
•Rådgivning
•Reparationer
•Hjemmesider
•Hard-/software
Alle kunder kan forvente
det samme høje niveau
af service uanset deres
størrelse.

Vi ser frem til at løse
Jeres IT-opgaver.

Priser:
Installation pr. PC/Server
1 licens PC/Server pr. måned
Alle priser er excl. moms

kr. 700,kr. 100,NB: Ingen binding
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