
STÖRRE ATTACKYTA
Under de senaste åren har hotbilden mot alla verksamheter ökat utifrån ett cybersäk-
erhetsperspektiv. Ett tämligen nytt men centralt begrepp som alltför få känner till 
lyder: attackyta. Det är precis så illavarslande som det låter och betyder att den ac-
celererande datoranvändningen ger cyberbrottslingar och cyberspioner i hela världen 
ökade möjligheter att slå till. På senare år har ransomeware och spyware problematik 
aktualiserats där cyberkriminella tar över kontrollen av data eller får kännedom om 
informationshemligheter som sedan används i utpressningssyften. Det är också van-
ligt att användare 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 
grundläggande förståelse för cybersäkerhet och hur man som användare kan skydda 
sig och den verksamhet man företräder från kostsam intrångsproblematik och diskon-
tinuitet. 

PLATTFORM
SOM TJÄNST BY CUEBID

Men det räcker inte att enbart fokusera på cybersäkerhet. Datacentersäkerhet avs-
er även fysisk praxis och virtuell teknik som Cuebid använder för att skydda våra 
kunders data från externa hot och attacker. Våra datacenter ligger placerade i sele-
ktivt utvalda redundanta datahallsanläggningar i Sverige som uppfyller alla krav på 
fysisk säkerhet t.ex. inpasseringsrutiner för personal inklusive ID kontroll av behöriga, 
starkt fysisk perimeterskydd runt anläggningarna, högsta brandsäkerhet, redundant 
el och kommunikationslänkar mm.  Våra datacentertjänster består av IT-infrastruktur 
sammansatt av nätverksanslutna servrar och lagring som används för att organisera, 
bearbeta och lagra stora mängder data. Cuebids datacenter tillhandahåller tjänster 
som datalagring, säkerhetskopiering, återställning, datahantering och nätverk. 



PLATTFORM SOM TJÄNST BY CUEBID

Plattform som tjänst by Cuebid är en heltäckande IT-plattform som riktar sig till 
organisationer som ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kontroll av sina IT 
miljöer. Den samlade lösningen bygger på följande tjänster:
• Säker Klient by Cuebid.
• Säker Kommunikation by Cuebid. 
• Säkert Datacenter by Cuebid.
Tillsammans skapar dessa tjänster en komplett IT miljö inklusive ett starkt cybersäk-
ert ramverk som få organisationer har möjlighet att bygga upp på egen hand. Detta 
möjliggör för de flesta verksamheter att fullt ut kunna fokusera på att utveckla kärn-
verksamheten. Tjänsten övervakas, förvaltas och supporteras av Cuebid Operations 
Center som fungerar som våra kunders single point of contact - SPOC - om problem 
uppstår under arbetsdagen. Rutiner och processer för hanteringen av ovan följer ITIL 
och ISO27000 informationssäkerhets standard.

VARFÖR VÄLJA PLATTFORM SOM TJÄNST BY CUEBID?
Plattform som tjänst by Cuebid ger er organisation en IT-fördel. Tjänsterna skapar 
en komplett IT miljö baserad på marknadsledande teknologier inklusive ett starkt 
cybersäkert ramverk som få organisationer har möjlighet att bygga upp, förvalta, 
supportera och övervaka på egen hand. Tjänsten möjliggör för verksamheten att 
fullt ut fokusera på kärnverksamhet och tillsammans med Cuebid aktivt under-
stödja övriga digitaliserings strategier. All er data finns i Sverige uppbackad och 
säkert hanterad 

KOMPLETT LÖSNING
Plattform som tjänst by Cuebid inkluderar alla nödvändiga IT-komponenter från klient 
till nätverk, kommunikationslösningar och datacenter där allt bara fungerar. Vi ser till 
att affärskritiska applikationer har förutsättningar att öka er produktivitet. Tillsammans 
utvecklar och finjusterar vi lösningen utifrån er verksamhets behov.  

ÖVERVAKAD DRIFT
Plattform som tjänst by Cuebid driftas, övervakas och förvaltas av Cuebid Operation 
Center som blir er egen IT-adelning och SPOC som löser de eventuella problem och 
frågor som kan dyka upp under arbetsdagen, varje dag, till en fast månadskostnad.

Plattform som tjänst by Cuebid inkluderar alla nödvändiga IT-komponenter från 
klient till nätverk, kommunikationslösningar och datacenter där allt bara fungerar.



HUR STARTAR MAN?
Startskottet är en genomlysning av er 
IT-miljö avseende klient, cybersecurity, 
kommunikation och datacenter. Vi sam-
manställer 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?
• Baseras på Cuebid´s samlade erfarenhet och expertis avseende Cybersäkerhet.
• Byggd efter marknadsledande teknologier som gör att IT bara fungerar, på ett säkert och an-

vändarvänligt sätt. 
• Cuebid Operation Center blir som er egen IT avdelning med ansvar för att övervaka, och säkerställa 

säker avbrottsfri användning av era driftstjänster. 
• Genom att använda tjänsten får ni tillgång till en säker, högredundant och kollaborationsvänlig 

infrastruktur där er organisation kan fokusera på att utveckla er verksamhet. 
• Säkerställer att tekniken finns på plats för att realisera er verksamhets målsättningar där tekniken 

blir en möjlighet, inte ett hinder.
• Allt på en faktura. 
• Cuebid blir ert strategiska bollplank för cybersäkerhet och övriga IT-relaterade frågor

BOKA ANALYS PÅ CUEBID.SE

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

TJÄNSTER VI REKOMMENDERAR

• Cuebid SOC (Security Operations Center)
• Cuebid Beredskap 
• Cuebid SD-WAN
• Cuebid Ddos-Skydd

https://cuebid.se/it-sakerhetsskola/
https://cuebid.se/plattform-som-tjanst-by-cuebid-paas/#boka-analys

