
CONSCIA 24/7 MANAGED 
ENDPOINT DETECTION 
AND RESPONSE (M-EDR)
24x7 overvågning - 24x7 respons - 24x7 ro i sindet 

PRODUKTBLAD / CYBER SECURITY



M-EDR - Managed Endpoint 
Detection and Response
Alle er potentielle mål for et cyberangreb. Et vel-
lykket angreb kan løbe op i væsentlige omkost-
ninger for den enkelte virksomhed, alt efter hvor 
lang tid det tager at opdage, kortlægge og hånd-
tere angrebet. Desuden er mange traditionelle 
værktøjer slet ikke i stand til at opdage avancerede 
angreb. 

Reducer tiden fra angreb til forsvar 
Ved at implementere avanceret adfærdsbaseret 
teknologi, kombineret med 24x7 ekspert-
overvågning, kan de 200 dage, det typiske tager at 
opdage et angreb, reduceres til timer eller minut-
ter. Derved kan I forhindre omfattende sikkerheds-
brud. Conscia 24x7 M-EDR er en komplet løsning, 
der giver mulighed for forebyggelse, registrering 
og hændelseshåndtering, leveret som én samlet 
tjeneste.

Alle klienter, hvor som helst, når 
som helst 
Conscia 24x7 M-EDR giver beskyttelse mod 
exploits, malware, ransomware, unormal adfærd 
og kompromittering af klienter, uanset placering.
 

Få styrken fra SOC (Security 
Operations Center) til en brøkdel af 
omkostningen 
Ved at tage kampen op, hvor mere end 90% af de 
digitale kampe vindes – klienten – giver Conscia 
24x7 M-EDR den styrke, der tidligere kun var til-
gængelig via en avanceret SOC: De nyeste tekniske 
kapaciteter til detection og response, kombineret 
med lav kompleksitet og rimelige omkostninger. 
Alt sammen leveret som en service. 

Hvad får du med Conscia 24x7 
Managed Endpoint Detection and 
Response 
Conscia 24x7 M-EDR anvender avanceret analyse 
af adfærd og aktiv jagt efter trusler på klienterne, 
kombineret med kontrol og overvågning fra sikker-
hedsanalytikere.

Vil du høre mere om 24/7 M-EDR?

Kontakt Nikolaj Andersen Wølck, Security Architect
Mail: naw@conscia.com
Mobil: +45 51 80 54 10

Palo Alto Networks Cortex XDR Pro eller Micro-
soft Defender agenter gør det muligt at få 
følgende funktioner: 

 Effektiv forebyggelse af trusler på klienter 

 Detektering af hændelser, vurderinger og  
 forslag fra Conscias SOC-team af
 specialiserede analytikere og forskere 

 Professionelt kundetilpassede månedlige
 rapporter, der indeholder skræddersyede 
 sikkerhedsanbefalinger 

 En kundeportal, der i realtid giver indsigt
 i servicen 
 
 Et effektivt beredskab med forhåndsviden  
 om din infrastruktur

Denne service kan leveres inklusiv endpoint-
klienten fra enten Palo Alto Networks eller Micro-
soft, eller som en service ovenpå den klient, som I 
allerede har købt og implementeret.

Fordele:

 Større udnyttelse og værdi af indkøbte
 produkter, samt en fleksibel
 omkostningsmodel 

 Beskyttelse mod angreb ved at
 levere forebyggelse, hurtig detection og
 oprydning efter cyberangreb 

 Erfarne folk med de rigtige kompetencer  
 holder øje med, hvad der sker i din 
 infrastruktur 

 Overholdelse af branche - eller juridiske  
 krav, der kræver kapacitet til detection og
 hændelsesrespons
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