
KLIENTER, EN VANLIG ATTACKVEKTOR
De vanligaste attackvektorerna mot klienten är idag när verksamhetens medarbetare 
surfar på webb eller tar emot e-post. Här kommer vanliga användare i kontakt med 
lejonparten av all skadlig kod som kan påverka en verksamhet. Men problem uppstår 
även vid fysisk förlust eller stöld av klientutrustning och i dessa scenarion är det av 
största vikt att data skyddats via hårddiskkryptering. Det är också vanligt att använ-
dare använder enkla eller rentav samma lösenord på flera enheter utan tvåfaktors 
autentisering vilket skapar signifikant ökade risker för att verksamheten drabbas av 
oönskade intrång eller stöld av data. Sist men inte minst krävs idag en grundläggan-
de förståelse för cybersäkerhet och hur man som användare kan skydda sig och den 
verksamhet man företräder från kostsam intrångsproblematik.  

KÄNSLIG DATA SOM LAGRAS LOKALT, BRIST 
PÅ KRYPTERING 

FYSISKA FÖRLUSTER AV ENHETER

RÄTT SÄKERHET FÖR KLIENTER OCH 
ANVÄNDARE

HANTERA ÖVERVAKNING & LARM

SÄKER KLIENT BY CUEBID

Det krävs en grundläggande förståelse för cybersäkerhet och hur man 
som användare kan skydda sig och den verksamhet man företräder från 
kostsam intrångsproblematik.



SÄKER KLIENT BY CUEBID

SÄKRA PRODUKTIVA KLIENTER
För att inte behöva förlita sig på att individerna agerar perfekt på egen hand har 
Cuebid tagit fram ett robust system för klientskydd som övervakar och skyddar alla 
klienter där cybersäkerhet är fokus. Cuebids struktur och processer är baserade på 
ITIL och ISO 27001 informationssäkerhetsstandard. Med ett aktivt heltäckande klient-
skydd i grunden skyddar vi klienter och data mot skadlig kod, t.ex. Ransomware. Via 
avancerad webbfiltrering och mailtvätt minskar vi risken för att skadlig kod skall ta sig 
in denna väg. Vi garanterar en säker krypterad VPN uppkoppling till företagsresurserna 
och utrustar varje klient med de senaste kollaboreringsverktygen för högsta produktiv-
itet. Vidare adresseras lösenordsproblematiken med hjälp av tvåfaktorsautentisering 
och användarvänliga lösenordsverktyg som hjälper alla medarbetare att kontinuerligt  
använda starka lösenord. Detta skyddar inte bara verksamhetens data utan även
intrångsproblematik kopplad till användarnas personliga integritet. 

FÖRVALTNING OCH SYSTEMUPPDATERINGAR
Förvaltning och systemuppdateringar görs kontinuerligt och det finns alltid 
någon att ringa för incidenthantering eller att få fel avhjälpta. Klienterna 
övervakas av Cuebid Operations Center som, om olyckan skulle vara framme 
och intrång sker, snabbt kan karantän sätta den drabbade klienten, påbörja 
incidenthantering processen och slutligen återställa klienten. Avslutningsvis 
gör säker klient by Cuebid det enkelt för alla verksamheter att slippa oroa 
sig för de växande cybersäkerhetshoten, support av krånglande datorer och 
effektiv licenshantering. Allt till en fast månadskostnad inklusive en Single 
Point of Contact – SPOC.

KOMPLETT LÖSNING
Tjänsten utgår ifrån en stationär eller bärbar dator där Cuebid Operation Center tar 
hand om allt från hårdvara, licenser, cybersäkerhet och policys. Tillsammans utveck-
lar och finjusterar vi era klienttjänster så att ni kan vara säkra på att ni har klienter 
som är säkra tillgängliga och stabila. Klienterna övervakas och förvaltas av Cuebid 
Operation Center som blir er egna IT-avdelning och SPOC. Härifrån löser vi de even-
tuella problem och frågor som kan dyka upp under arbetsdagen. Kompletterad med 
marknadens mest användarvänliga och produktivitetshöjande applikationer så un-
derlättar vi arbete och samarbete i er verksamhet och skapar förutsättningar för hög 
produktivitet. Vi kompletterar ofta Säker Klient by Cuebid med säkerhetsutbildningar 
för våra kunders användare.



• Homogen och cybersäker klientplattform
• Klienter övervakas kontinuerligt av Cuebid Operation Center
• Potentiellt angripna klienter sätts i karantän tills problemet identifierats och 

eliminerats
• Marknadsledande samarbets-och kollaborationsverktyg
• Cuebid Operation Center fungerar som er verksamhets egna IT avdelning
• Samverkansmodell med kvartalsvisa avstämningar och strategiska diskussioner 
• Genomlysning av applikationsutnyttjande och licensoptimering
• Processer och rutiner baserade på ITIL och ISO27001

VARFÖR SÄKER KLIENT BY CUEBID?
Våra klienttjänster är uppbyggda på marknadsledande teknologier och övervakade 24/7 av Cuebid Operation 
Center. Tjänsterna är framtagna utifrån de krav på redundans och datasäkerhet som bara de allra största verk-
samheterna vanligtvis har råd att implementera.

Viktigast av allt är att vi byggt upp dessa klienttjänster ur ett säkerhetsperspektiv för att mitigera den hotbild som 
idag är realitet och som kontinuerligt förändras. Som experter på området upprätthåller vi också den kompetens 
och de samarbeten som krävs för att kontinuerligt kunna utveckla tjänsterna och därmed upprätthålla ett aktuellt 
skydd kontinuerligt. Ovan krävs för att ha en chans att stå emot en hotbild som ständigt är i förändring.

BOKA ANALYS PÅ CUEBID.SE

1. Kontakta oss för att boka en 
audit

2. Vi skapar en rapport
3. Vi går igenom rapporten och 

Säker klient som tjänst

ANDRA TJÄNSTER VI REKOMMENDERAR TILLSAMMANS
MED SÄKRA KLIENT

• Säker Kommunikation by Cuebid
• Säkert Datacenter by Cuebid
• SOC som tjänst (Security Operations Center)

VAD BLIR BÄTTRE?

HUR STARTAR MAN?
Startskottet är en Klient compliance audit by Cuebid. Vi sam-
manställer en rapport där er verksamhet får en god inblick i 
er klientplattforms nuläge i förhållande till Cuebid best klient 
practises inklusive en GAP analys med förslag på potentiella 
förbättringsåtgärder. En snabb start på en konsultativ dialog 
som fungerar som underlag till en fortsatt diskussion med er 
där vi enas om omfattning samt innehåll av tjänsten.

https://cuebid.se/it-sakerhetsskola/
https://cuebid.se/saker-klient-som-tjanst/#boka-analys

