
ATT HANTERA ETT NÄTVERK ÄR KOMPLEXT
Att bygga och underhålla ett säkert nätverk som står emot dagens komplexa hotbild 
samtidigt som det ger förutsättningar för flexibelt arbete både på och utanför kon-
toret blir svårare och svårare för alla organisationer. Praktiskt taget alla företag är 
beroende av ett ständigt fungerande nätverk som på ett säkert sätt binder ihop hela 
verksamhetens kommunikation men utmaningarna är många. En är att designa, byg-
ga och underhålla en flexibel och säker infrastruktur med oftast mycket begränsade 
resurser till investeringar i HW, support och licenser. Många företag har också svårt 
att hitta och behålla driftspersonal med kompetens inom nätverk och cybersäkerhet. 
Fortfarande använder många företag också begränsade verktyg och manuella pro-
cesser för att överaka nätverkskommunikationen och måste därmed hantera hun-
dratals till tusentals varningar varje dag.

NÄTVERK ÄR UNDER STÄNDIG FÖRÄNDRING

HOTBILDEN ÄR KOMPLEX

MAN BEHÖVER SÄKERSTÄLLA DRIFTEN

HANTERA ÖVERVAKNING & LARM

SÄKER
KOMMUNIKATION BY CUEBID

För att åstadkomma och underhålla en tillräcklig nivå av nätverkssäkerhet krävs 
system som involverar åtkomstkontroll, antivirusprogram, applikationssäkerhet, nät-
verksanalys, segmentering samt olika typer av nätverksrelaterad säkerhet (endpoint, 
webb, trådlös), brandväggar, VPN-kryptering med mera.



SÄKER KOMMUNIKATION BY CUEBID

CUEBIDS KOMMUNIKATIONSLÖSNING
Med kommunikationstjänst by Cuebid skyddas er verksamhet från oönskade drifts-
törningar då tjänsterna är fullt ut redundanta. Vidare är nätverkstjänsten väl segemen-
terad vilket syftar till att begränsa negativ inverkan av eventuella oönskade processer. 
För att motverka och begränsa ev. skador övervakar och karantänssätter Cuebid Opera-
tion Center all utrusning i nätverket som uppvisar avvikande beteenden. 

ÖVERVAKAD DRIFT
Nätverket övervakas och förvaltas 24/7 av Cuebid 
Operations Center som för många kunder blir som 
en egen IT avdelning. Med hjälp av både svensk 
och engelsktalande seniora konsulter i sup-
portlinjen har vi kunskaper och erfareneheter av 
att snabbt lösa både enkla och svåra utmaningar 
som kan dyka upp under arbetsdagen.

VARFÖR VÄLJA KOMMUNIKATION SOM TJÄNST?
Våra redundata kommunikationstjänster är uppbyggda av marknadsledande teknolo-
gier och inkluderar allt från brandväggar, switchar och accesspunkter. Tjänsterna är 
framtagna utifrån de krav på övervakning och datasäkerhet som bara de allra största 
verksamheterna vanligtvis har råd att implementera.

Viktigast av allt är att vi byggt upp dessa kommunikationstjänster ur ett säkerhetspers-
pektiv 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. Allt detta krävs för att ha en chans att stå emot en hotbild 
som ständigt är i förändring.

Nätverket övervakas och förvaltas 24/7 av Cuebid Operations Center som för
många kunder blir som en egen IT avdelning.



HUR STARTAR MAN?
Startskottet är en genomlysning av er 
IT-miljö avseende nätverkskommunikation. 
Vi sammanställer en rapport som fungerar 
som underlag till en fortsatt diskussion 
med er där vi enas om omfattning samt 
innehåll av tjänsten.

VAD ÄR DET SOM BLIR BÄTTRE?
• Cuebid Operation Center överkar och förvaltar kommunikationstjänsterna 24/7 och blir som er egen 

IT avdelning
• Cuebids kommunikationstjänster baseras markandsledande beprövad teknik.
• Kommunikationstjänsterna skapar högsta tänkbara tillgänglighet och nätverkssäkerhet
• Högt certifierade säkerhets-och IT konsulter har designat Cuebids stabila kommunikationstjänster 

enligt best practises
• Ständigt uppkopplad mot verksamhetskritiska resurser 
• Processer och rutiner baserade på ITIL och ISO27001

BOKA ANALYS PÅ CUEBID.SE

1. Kontakta oss för att boka en nätverksanalys.
2. Vi genomför analysen och skapar en rapport
3. Vi går igenom rapporten tillsammans

ANDRA TJÄNSTER VI REKOMMENDERAR TILLSAMMANS MED SÄKRA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

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

https://cuebid.se/it-sakerhetsskola/
https://cuebid.se/saker-kommunikation/#boka-analys

