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Beskyt den vigtigste angrebsflade
Endpoints er for alle virksomheder den vigtigste angrebsflade. Dette betyder, at det også er her, man 
får den største beskyttelse med den mindste indsats.

Markedets bedste endpoint-løsninger er ofte meget ressourcekrævende at vedligeholde og overvåge. 
Derudover kræver det et indgående kendskab til, hvordan hackere arbejder ifm. at sætte effektive værn op. 
Dette gør, at mange er nødt til at ’nøjes’ med mindre omfattende og generiske løsninger, der ikke står mål 
med behovene til tidens trusselsbillede.

Conscia Managed Endpoint Protection, baseret på Palo Alto Networks Cortex XDR Prevent, tilbyder best-in-class 
beskyttelse med en bred vifte af tekniske virkemidler.

Fuld managed service
Conscia tilbyder en fuld managed service, der giver mulighed for at få fuld udnyttelse af en best-in-class 
sikkerhedsteknologi, uden at man behøver at ansætte specialiserede ressourcer i egen organisation.
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Tid er en kritisk faktor
Tid er en kritisk faktor ved alle angreb, hvorfor det 
er essentielt, at sikkerhedsløsning løbende bliver 
overvåget, og at der rettidigt bliver sat ind for at 
undgå eventuelle kompromitteringer. Her er en 
managed service særdeles velegnet, da vores 
specialister løbende er i stand til at assistere med 
hændelser.

Sådan kommer man i gang
Onboarding til Conscia Managed Endpoint Protec-
tion er simpel og effektivt. Løsningen benytter en 
agent, der rulles ud via et eksisterede 
deployment-system. Conscias best-practises 
bliver herefter konfigureret og kommunikations-
plan samt aftaler defineres og udveksles i drifts-
håndbogen.

Prøv gratis i 30 dage
Det er nemt at komme i gang med Conscia 
Managed Endpoint Protection. Conscia tilbyder en 
gratis 30 dages test af markedets mest effektive 
endpoint-løsning, via en hurtig og let Proof-of-
Value proces.

Vil du høre mere om Conscia Managed
Endpoint Protection?

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