
Små virksomheder skal kæmpe med de samme cyberangreb og samme branche- og regeringsda-
taforskrifter som store virksomheder – men uden den store it-afdeling til at implementere beskyt-
telsesløsningerne. Det er her, Microsoft 365 Business kommer ind i billedet. Det beskytter mod 
eksterne trusler og databrud med en løsning, der hjælper dig med at drive og udvikle din lille 
virksomhed sikkert og trygt.

Sådan kan små virksomheder beskytte deres data
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Få flere oplysninger på
www.microsoft.com/microsoft-365/business 

Beskyt din
virksomheds 

data
Forældet antivirus.
på en bærbar computer, 
der kører et forældet 
antivirusprogram.

Intelligent forsvar.
Microsoft 365 Business 
leverer avanceret 
trusselregistrering ved 
hjælp af branchens mest 
omfattende netværk til 
at identificere nye og 
udviklende trusler, 
før de påvirker din 
virksomhed.

Svage adgangskoder.
Peter bruger de samme 2 
adgangskoder til alle 
sine personlige og 
virksomhedsprogrammer.

Dobbelttjek 
identitet.
Microsoft 365 Business 
gør totrinsbekræftelses 
simpelt for at sikre, 
at brugerne er, hvem 
de siger, de er, før de 
giver dem adgang.

81 % af alle 
hackingbrud bruger 
kompromitterede 

legitimationsoplysninger

Ransomware og 
phishing. Bob klikker 
på et link i sin e-mail, 
der låser alle brugere 
ud af systemet.

Sikre links.
Microsoft 365 Business 
blokerer links og 
vedhæftede filer med 
phishing og ransomware 
fra e-mails, så brugerne 
ikke kan klikke på dem.

Forsvundne enheder. 
Nancy glemte sin tablet 
på et fly, der havde 
kundernes kreditkort-
numre på den.

Ryd data.
Microsoft 365 Business 
giver dig mulighed for 
rydde data på enhver 
forsvundet eller stjålet 
enhed eksternt.

Databrud. Gita sender ved et uheld 
en fil med fortrolige kundedata til en 
forretningspartner. 

Datakryptering. Microsoft 365 
Business tillader kun autoriserede 
brugere at åbne/se dokumenter – så 
selvom de forlader din virksomhed, 
er du stadig beskyttet.

Mobil risiko. Jorge får adgang 
til dokumenter fra sin usikrede, 
personlige smartphone, når han 
besøger kunder.

Vær produktiv – og sikker.
Microsoft 365 Business sikrer, 
at virksomhedsoplysninger på 
mobiltelefoner er krypterede.

91 % af alle cyberangreb 
starter med 

en phishing-e-mail

Der stjæles en tbærbar 
rcomputer hvert 

53. sekund
Der udsendes en ny 
malware-art hvert 

4,2 sekunder

58 % af alle brugere 
deler ved et uheld

følsomme oplysninger

20 % af alle arbejdere bruger 
personlige enheder til deres 

arbejde uden deres 
arbejdsgivers viden


