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6 TRIN
sikker datahåndtering
- allerede fra i morgen
Sådan kan du trygt håndtere din data
i Microsoft 365, også hjemmefra
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Hvor mange enheder har adgang til dit netværk?
Er de alle sikre?
Det kan være svært at danne overblik over, hvor din data er, og hvordan
dine medarbejdere tilgår den. Vi kan snakke i stride strømme om, hvor
vigtigt datasikkerhed er, og hvorfor du burde havde back-ups og bruge
multifaktorgodkendelse (MFA) - men det ved du godt allerede.
Det er ikke noget nyt, at du skal passe på din data.
Men med mere hjemmearbejde følger der også flere usikre enheder på
dit netværk, som har ledt til nye problemstillinger, mange virksomheder
til stadighed ikke har løst endnu:
· Hvem har admin adgang, og i hvilket omfang?
· Hvordan holder du styr på alle ændringerne i dine filer?
· Flyder dit cloud-storage med tonsvis af ubrugte filer og følsomme
persondata?
· Deler dine medarbejdere følsomme data på usikker vis?
· Er enhederne der tilgår dit netværk opdaterede med best practice
sikkerhedsindstillinger?
· Bliver nye enheder onboardet med de nyeste sikkerhedsindstillinger
på tværs af enhedstyper?
Der er meget at skulle forholde sig til.
Derfor har vi lavet denne guide, der viser dig, hvilke ændringer du
kan lave - allerede i dag - for at forøge din datasikkerhed på kontoret
og derhjemme.
Det kræver såmænd bare de rigtige redskaber og den rette indsigt hvilket du selvfølgelig får i denne guide.
Så læs videre og find ud af, hvordan du kan gøre din data mere sikker,
uden at gå på kompromis med effektivitet.
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Kontroller dine Global
Admin Brugere

Har du styr på, hvem der har admin privilegier til dit netværk?
Global Admin brugere har adgang til næsten al data, mulighed for at ændre alle
indstillinger og kan tilføje, fjerne og ændre domæner på dit netværk.
Fordi det er så vigtig en rolle burde du have minimum to. Men desto flere Global
Admins der er, jo større bliver sikkerhedstruslen også, da risikoen for sikkerhedsbrud stiger, svarende til antallet af personer med admin adgang.
Derfor anbefaler vi, at du har mellem to og fire globale admins.
Derudover er det vigtigt, at du ikke giver mere adgang end nødvendigt.
Hvis du ønsker, at en af dine medarbejdere skal kunne nulstille andres kodeord, har
du ikke brug for at give dem Global Admin status. Microsoft 365 giver dig fri mulighed for at begrænse, hvor meget adgang og autoritet de forskellige admin roller
har på dit netværk.
Ved at kontrollere, hvem der har admin status i dit netværk, kan du formindske
risikoen for alvorlige databrud og uønskede ændringer.
Og det kommer som et selvfølge, at alle brugere - men især admins - burde bruge
personlige brugere forbundet med MFA, så stjålne kodeord er ubrugelige og ikke
kan anvendes til at skade din virksomhed.

Så husk at:

Undgå fælles administratorkonti

Begrænse global adgang til dit netværk

Ikke give mere adgang end absolut nødvendigt
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Audit log holder styr på
caret-right
alle ændringer

Har du nogensinde ledt efter en vigtig fil, men du kan bare ikke finde den?
Utallige ændringer sker dagligt på filer og data hos virksomheder.
Og det er ikke utænkeligt, at fejl sker undervejs. Men det er vigtigt at finde ud af,
hvorfor og hvornår fejlen forekommer når noget går galt, for at forhindre, at det
sker igen.
Microsoft Audit Log giver dig mulighed for at danne et overskueligt overblik over
alle ændringerne, der er blevet foretaget på din server - og du kan selv indsnævre
søgekriterierne helt ind til de enkelte:
·
·
·
·
·

Filer
Tidspunkter
Personer
IP-adresser
Typer af ændringer

Dette redskab gør, at du hurtigt kan finde årsagen til mistænkelig aktivitet og sætte
en stopper for det, før det kan forårsage yderligere ændringer eller skader.
Audit log hjælper også med at fostre bedre brugeradfærd. Der kommer et
større fokus på personligt ansvar, da dine medarbejderes handlinger automatisk
bliver registreret og forbundet med deres unikke identitet. Og via den nyfundne
forsigtighed, er det muligt at misbrug af følsomme data og introduktion af virus i
jeres system bliver reduceret.
Hvis du arbejder inden for en industri med strikse reguleringer, så kan audit logging
være et krav til overholdelse af regulativer om, hvordan du håndterer person-,
medicinal- og finansdata.
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Automatisér oprydningen af
din data

Ligger der også utallige filer og fylder på dit cloud-lager?
Data kan hurtigt ophobe sig, og det er en omstændig proces at rydde op i.
Men det kan faktisk gøres helt automatisk, hvis du går ind og konfigurerer dine
opbevaringsindstillinger efter dine egne behov.
Du kan vælge imellem:
· Opbevaringspolitikker, der tildeler opbevaringsindstillinger for indhold på
hjemmeside- eller postkasseniveau.
· Opbevaringsmærkater, der tildeler opbevaringsindstillinger for indhold på
elementniveau, fx. mapper, dokumenter og mails.
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Begge disse giver dig mulighed for at brugerdefinere, hvor længe data skal
opbevares efter det er blevet oprettet eller ændret.
Den umiddelbare gevinst er et mindre forbrug af lagerplads på jeres cloud services,
da ubrugte filer fjernes.
Men der er også andre fordele, såsom:
· Det bliver nemmere at overholde GDPR, da følsomme persondata nemmere
overvåges og rettidigt slettes.
· I tilfældet af et datalæk, er der mindre information, der kan misbruges af hvem
end der kommer i besiddelse af det.
· Giver mulighed for at genskabe slettede filer i hele opbevaringsperioden, hvilket
sørger for at filer der slettes ved fejl ikke går tabt.

Har du styr på din sikkerhed og backup?
Microsoft foreslår faktisk, at du selv opretter en dedikeret ekstern
backup i deres sikkerhedsanbefalinger. Vil du være absolut sikker
på, at dit data ikke går tabt?
Så kan vi finde ud af det sammen ved et uforpligtende opkald,
hvor vi tjekker dine licenser og ser, om dine sikkerheds- og
backupkrav er opfyldte.

Få et gratis licenstjek

arrow-right
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Forhindrer tab af data med
Data Loss Prevention (DLP)

Det er ikke altid, at din data bliver behandlet med den omhu, du ønsker.
Der bliver nogle gange sprunget over hvor gærdet er lavest - når bekvemmelighed
trumfer forsigtighed. Det kan være alt fra at lægge følsomme persondata op på
usikre cloud-lagre til at sende virksomhedskritiske filer via ens personlige email.
DLP gør, at du kan sætte parametrene for, hvordan din følsomme data bliver
håndteret. Med den rigtige konfigurering kan du sørge for, at potentielle
sikkerhedsrisici bliver stoppet på forhånd.
Du får mulighed for at begrænse friheden til at håndtere vigtige filer på dine
medarbejderes enheder. Er der en fil der ikke må kopieres, deles på usikre
hjemmesider eller blive flyttet over på en USB, så kan du med DLP stoppe alle former
for uønsket eller uagtsomt håndtering af dine filer.
Det bliver også muligt at inddele håndteringsrettigheder i niveauer, hvor nogle får
ubegrænset adgang og andre får varslinger.
Hvis du ikke fuldstændig vil indskrænke adgang, så kan du give nogle af brugerne
tilladelse til at tilsidesætte sikkerhedsforanstaltningerne. Du vil stadig blive informeret
om konflikten med din DLP-politik, så du kan se:
· Hvem der usikkert håndterer filerne
· Hvilke filer det drejer sig om
· Hvornår og hvor hyppigt det sker
Bygget på sofistikeret indholdsanalyse og maskinlæringsalgoritmer lader DLP
dig sætte rammerne for, hvordan din data håndteres. Det bliver muligt at arbejde
hjemmefra med den samme sikkerhed som på kontoret, og med trygheden om, at
din data er lige så sikker der som på kontoret.
Så hold dit data in-house, selv out of house.
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Sikkerhedsindstillinger gjort
simple med Security Baselines

Alle der har taget et kig bag sikkerhedsmaskineriet i Microsoft 365 ved godt, at det
ikke ligefrem er det mest simple redskab at arbejde med.
Heldigvis har Microsoft gjort det lidt nemmere ved at indføre security baselines, som
er prækonfigurerede best practice indstillinger til at beskytte din data.
Disse sikkerhedsindstillinger bliver løbende opdateret for at maksimere din sikkerhed,
bygget på et fundament af teknisk og faglig viden samt masser af erfaring fra
virkeligheden.
Derudover kan de jo selvfølgelig justeres til din specifikke behov, så du ikke ender
med verdens mest sikre men også mest besværlige løsning.
For der altid er balancegang mellem sikkerhed og effektivitet, giver vores Microsoft
løsninger dig det bedste af begge, forøget produktivitet med forhøjet datasikkerhed.
Vil du gerne finde ud af, om du har de rigtige licenser og vilkår til at udløse dit
fulde potentiale? Book et opkald og så finder vi redskaberne til, hvordan du kan
effektivisere dit brug af Microsoft 365 og spare tid og penge i processen.

Få et gratis licenstjek
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Microsoft InTune giver
caret-right dig kontrol over din
virksomheds enheder

Mangler du overblik over, hvor mange enheder der har adgang til dit netværk?
Det større brug af hjemmearbejde siden Covid19 har ledt til, at mange nye enheder mobiler, tablets og bærbare - bliver brugt til arbejde på jeres netværk. Men hvordan
sørger du for, at din data er sikker, hvis en af disse mange enheder bliver stjålet eller
kompromitteret?
Microsoft InTune er en cloud løsning, som hjælper dig med at danne overblik over
alle enhederne på dit netværk med:
· mobile device management (MDM)
· mobile application management (MAM)

MDM

MAM

Med MDM kan du:

Med MAM kan du:

· Begrænse adgang til følsomme
data til kun godkendte enheder
· Se hvilke enheder, der tilgår din
virksomheds data og ressourcer
· Konfigurere enheder så de altid
møder dine sikkerhedsstandarder
· Slette din virksomheds data på
stjålne eller usikre enheder
· Give dine medarbejder mulighed
for at indrulle deres personlige
enheder i netværket

· Tilføje og tildele applikationer til
bruger-grupper og enheder til
nemmere onboarding
· Personligt konfigurere
applikationer til at køre med
specifikke indstillinger og
automatisk opdatere dem.
· Adskille personlige data fra
virksomhedens data og give
følsomme data mere beskyttelse
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Få styr på din datasikkerhed
med hjælp fra Toolpack
Hos Toolpack hjælper vi alle typer virksomheder med digitalisering og
datasikkerhedsløsninger. Vi mener, at samarbejde, vidensdeling, kunstig
intelligens, dataanalyse og automatisering er hovedingredienserne til at drive en
sund forretning.
Siden 2002 har vi været Microsoft Partnere og har hjulpet mere end 3000
virksomheder i Danmark, Island og Grønland med at få maksimalt udbytte og
datasikkerhed ud af Microsoft 365 platformen.
Vi vil også rigtig gerne hjælpe dig og din organisation.
Det første skridt er at få afklaret dine licenser. Hvis du ikke har de rigtige
forudsætninger for succes, så bremses din vækst. Små justeringer kan skabe stor
værdi, både i form af optimeringer og bedre datasikkerhed.
Lad os gennemgå dit nuværende setup og se om du får maksimal værdi ud af
dine licenser, eller om du betaler for licenser du reelt set ikke udnytter. Få et helt
uforpligtende licenstjek og sørg for du får det meste ud af dine penge.

Få et gratis licenstjek
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