- med dig i fremtiden

Tjekliste til 2021
Optimer din samlede IT-oplevelse og stil skarpt på
et af 2021s vigtigste emner: IT-sikkerhed.
SÆT
I GANG

Tjekliste til 2021
Vores konsulenter har beskrevet 10 punkter, du bør få sat flueben ved
i 2021. En anbefaling, som med garanti optimerer din samlede IT-oplevelse
og stiller skarpt på et af 2021s vigtigste emner: IT-sikkerhed.
1. Al hardware skal overholde nuværende sikkerhedsstandarder
Udskift for eksempel gamle Windows XP, 7 og 8 maskiner. Ingen af dem overholder nuværende sikkerhedsstandarder
2. Opdater tredjeparts software
Overvej eventuelt en løsning, der gør det for dig automatisk
3. Tag backup
Tager du backup af alt det, du bør? Også det i skyen?
4. Opgrader værktøjskassen
Har I opgraderet til Microsoft 365? Optimer jeres værktøjskasse til gavn for både .
sikkerhed, produktivitet og brugere
5. Trådløst netværkstjek
Kontroller dækning, sikkerhed og gæsteadgang i forbindelse med jeres trådløse
netværk
6. Kontrollér firewall
Trænger den til et eftersyn eller skal den skiftes ud?
7. Forårsrengøring af AD
Sørg for at brugere og maskiner er ajourført korrekt
8. Mailsikkerhed
Sender I sikkert? Opfølgning på kravsspecifikationer og procedurer
9. Udvid brugen af Teams
Udnytter I alle fordelene ved Teams? Få del i flere
10. Få styr på sikkerheden
Lav et sikkerhedstjek. Er der huller, som ikke skal følge jer i hele 2021?

Spørgsmål? Kontakt din nærmeste rådgiver og få råd og vejledning til at komme
godt i gang.
Du er også altid velkommen til at kontakte info@mentor-it.dk eller 70 122 123 for
mere information.
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Store nok til at være
konkurrencedygtige.
Små nok til at være
nærværende.
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