EMS KONFIGURATION
Ønsker I fuld udbytte af jeres EMS licens? Vi har her gjort det nemt, og lige til, at få fuld udbytte af licensen. Vælg
mellem vores Standard eller Advanced opsætning - så hjælper vi dig i mål.

STANDARD
Endpoint Protection
Single Sign On
Multifactor godkendelse
Self Service
Bitlocker
Betinget adgang
Apple DEP

Overholdese af politikker
Dynamiske grupper
Enhedskonfiguration
Distribution af software
Firmaportal
Loginside

Data Loss Prevention
Wallpaper settings
Azure Information Protection
Password reset

ADVANCED
+ standard

PROJEKTFORLØB:
1 Afholdelse af opstartsmøde hvor vi gennemgår konfiguration og valgmuligheder
2 Konfiguration og opsætning af valgte emner
3 Test og udarbejdelse af dokumentation
4 Tilmelding af relevante enheder jf. guides. Kunden står selv for tilmelding af enheder

INKLUSIV
Opstartsmøde
Projektledelse
Tests
Dokumentation

STANDARD - EMS OPSÆTNING
Med vores standard EMS konfiguration laver vi en opsætning som dækker de fleste behov. Vi konfigurer og opsætter
følgende:
Overholdelse af politikker:

Konfiguration af de politikker som skal overholdes i organisationen

Endpoint protection:		

Konfiguration af Windows indbyggede anitivrus software fra central hold

Dynamiske grupper:		

Oprettelse af dynamiske grupper for at automatisere gruppemedlemsskaber

Kategorier:			

Opsætning af kategorier efter PC typer, brugergrupper osv.

Enheds konfiguration:

Konfiguration så Windows 10, iOS, Android og MAC endheder kan tilmeldes løsningen

Distribution af software:

Software udrulles til grupper efter behov

Firmaportal og loginside:

Firmalogoer tilføjes i Endpoint Protection samt loginsider til Office 365

Guides:

Udarbejdelse af guides til tilmelding af enheder

		

Kryptering af mail:		

Opsætning af Office Message Encryption, så brugere kan sende krypterede mails

20.000 kr.
ADVANCED - EMS OPSÆTNING
Med vores advanced EMS konfiguration får du det hele med! Udover delene i standard pakken
sætter i følgende op for dig:
Single Sign-On:

Konfiguration af Single Sign-On i Office 365

Multifaktor godkendelse:

Opsætning af Multifaktor således logins også skal godkendes via. mobiltelefon

Self Service Portal:		

Opsætning af en self Service Portal så brugerne selv kan nulstille passwords

Konfiguration af Bitlocker:

Kryptering af drev på enheder, og arkivering af nøglen i Azure Active Directory

Regler til betinget adgang

F.eks opsætning af betinget adgang til mail, så den kun kan åbnes med Outlook appen

Apple DEP:			

Apple enheder tilføjes i Apple Business manager og synkroniseres til Intune

Data Loss Prevention:

Opsætning af definerede regler og standarder, så bestemte typer af oplysninger ikke 		

				
Skrivebords baggrund:

kan sendes uden for organisationen
Udrulning af defineret skrivebordsbaggrunde i hele organisationen

35.000 kr.
Priserne forudsætter, at maskiner der skal tilmeldes er opdaterede til Windows 10.
Andre løsninger udover ovenstående punkter estimeres særskilt.
Vores pakker passer til virksomheder med op til 100 PC-brugere. Vi laver gerne uforpligtende tilbud ved større setup.
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