T H E MONITORING COMPANY

Minimér sikkerhedsrisici
med kontrolleret adgang
for lokaladministratorer

AccessManager Enterprise
Sikkerhed og eﬀektivisering er på dagsordenen
Sikkerhedsrisici som malware og virus kan have
fatal betydning for virksomhederne i form af
mistet produktivitet og økonomi. Derfor investerer de ﬂeste både oﬀentlige og private virksomheder rigtig mange penge i optimering af it-infrastrukturen.
Brugerne i virksomheden kan imidlertid have
behov for specielle programmer og applikationer, som de selv skal installere. Hos nogle virksomheder har man totalt rettighedsforbud,
mens andre vælger at bibeholde ﬂeksibiliteten
for brugeren ved at have en ekstrem høj grad af
lokaladministratorer.
Mange lokaladministratorer øger risikoen
Hver enkelt lokaladministrator udgør imidlertid
en sikkerhedsrisiko, hver gang denne logger sig
på netværket. Det gør virksomhederne sårbare
ift. malware, virus og installation af applikationer, som fx. ikke er freeware. Det medfører endvidere, at din virksomhed kan være sårbar i
forbindelse med et licensaudit!
Luk 95% af sikkerhedshullerne i Windows
AccessManager er en enkel løsning, som omgående minimerer din infrastrukturs sårbarhed.
Du fjerner ganske enkelt de lokale administrative
rettigheder fra dine brugere og giver dem i
stedet tidsbegrænset rettighed som lokaladministrator på deres pc - alt imens dette dokumenteres.

CapMons AccessManager giver dig herudover
mulighed for udvidet sikkerhed gennem PIN
kode aktivering.
Helpdesk vil på en brugers forespørgsel tildele
vedkommende en PIN-kode og et ONETIME
password, som giver tidsbegrænset lokal-administratorrettigheder.
Med AccessManager Enterprise får du:
• Nem administration via Windows GPO
• Active Directory integration
• Mulighed for white/blacklistning af Apps
• Audit logs og rapportering
• Ubegrænset support - hverdage 8:30-16:30
• Lav årlig ydelse pr. klient
Hør hvordan du kommer i gang
Kontakt os på salg@capmon.dk eller tel. 4485
5060.

AccessManager

You have been assigned administrative
privileges for 00:02:00 minutes
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