IT services
Den absolut viktigaste insikten att förstå är att varje
företag har ett unikt behov. Vissa företag kräver väldigt
mycket säkerhet med komplexa IT-lösningar i flera lager
för att skydda sig mot många typer av hot. Medan andra
har väldigt grundläggande behov som enkelt och kostnadseffektivt skyddar dem.
Vår säkerhetsportfölj innehåller allt från smarta backuplösningar till komplexa Enterprise system för systemövervakning.

Spamfilter

Antivirus
Visste du att det görs många nya upptäckter av
så kallade Ransomware varje dag?
Petya och Wannacry drabbade företag över hela
världen, därför är antivirus och övervakning av
dina IT-system ett absolut måste.

IT-hanteringssystem

Ironport kräver ingen installation eller programvara på
er server. Det enda som behövs är en ändring i er DNS
och e-postserver.
Genom att låta er mail först passera genom våra
spamfilter säkerställs att inga “spammare” kan leverera direkt till er server utan att det först kontrollerats
i våra filter.

Ett av våra mest populära områden är IT management
system från ManageEngine. De är ett av världens
ledande företag när det kommer till management
system. Deras produktkatalog är minst sagt
imponerande liksom deras kundlista.
Som partner och återförsäljare tillhandahåller Trust-IT
licenser, utbildning och installation för många av deras
produkter, bland annat SupportCenter, OpManager
och ADManager.

Det tar bara ca 10 minuter att komma igång med vårt
spamfilter och antivirus. Du får självklart hjälp att
starta igång, sedan kommer allting att sköta sig självt.

Networking

Nätverksövervakning

Självklart skiljer sig kraven på nätverk för
kontoret mycket då dagens företag arbetar
på väldigt skilda sett. Ni kanske har en hög
nätbelastning på grund av tung trafik i form av
stora filer som går över nätet och då behöver
snabbare hastighet eller ni kanske rent av har
känslig information som behöver några extra
lager skydd. Oavsett utmaning så är nätverket
en kritiskt viktig del i varje företag.

Att övervaka sina IT-system är ett måste och speciellt
inom större organisationer med egen IT och komplexa
miljöer. Det ger dig och din IT-avdelning proaktivitet,
kontroll och möjlighet att agera långt innan eventuella
problem har orsakat någon skada.
Trust-IT tillhandahåller marknadsledande IT Management System från ManageEngine. När det kommer till
nätverksövervakning så vill vi gärna lyfta fram deras
system OpManager.

Trust-IT Sweden AB
Solna Torg 3, 171 45 Solna, Sweden

08 734 60 20

sales@trustit.se

