
CYBERHOT OCH REGELVERK
De flesta verksamheters värde ligger i dag till stor del i den data man förfogar över 
och hur effektivt man kan använda densamma. Denna informationsmängd kan ha 
samlats in av organisationen i decennier men kan i värsta fall försvinna i samband 
med olyckor, bränder eller sämre handhavande. På senare år har ransomware och 
spyware-problematik aktualiserats där cyberkriminella tar över kontrollen av data eller 
får kännedom om informationshemligheter som sedan används i utpressningssyften. 
Därför ställer de flesta verksamheter idag höga krav på hur redundans och säkerhet 
ser ut bakom alla molnbaserade datacentertjänster. Vidare kan det också vara viktigt 
att veta var organisationens data befinner sig rent fysiskt/geografiskt för att veta 
vilken lagstiftning verksamheten har att följa. 

SKYDD MOT CYBERHOT

REGELVERK OCH LAGAR

MAN BEHÖVER SÄKERSTÄLLA DRIFTEN

KONTROLL ÖVER INFORMATION

SÄKERT
DATACENTER BY CUEBID

De flesta verksamheter ställer idag höga krav på hur redundans och säkerhet ser 
ut bakom alla molnbaserade datacentertjänster.



SÄKERT DATACENTER BY CUEBID

Datacentersäkerhet avser fysisk praxis och virtuell teknik som Cuebid använder för att 
skydda våra kunders data från externa hot och attacker. Våra datacenter ligger plac-
erade i selektivt 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 tillhand-
ahåller tjänster som datalagring, säkerhetskopiering, återställning, datahantering och 
nätverk. Allt övervakas sedan av Cuebid Operations Center. Rutiner och processer för 
hanteringen av ovan följer även ITIL och ISO27000.

DÄRFÖR DATACENTER BY CUEBID
Våra molnbaserade datacentertjänster är uppbyggda på marknadsledande teknologier 
och är övervakade 24/7 av Cuebid Operation Center. Tjänsterna är framtagna utifrån 
de krav på redundans och datasäkerhet som de allra största verksamheterna vanligtvis 
har råd att implementera.

Viktigast av allt är att vi byggt upp dessa datacentertjänster ur ett säkerhetsperspek-
tiv 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.

KOMPLETT LÖSNING
Cuebids datacentertjänster inkluderar alla nödvändiga IT-komponenter avseende 
kommunikationslösningar, server, lagring och säkerhetskopiering av hela er IT miljö. 
Tillsammans utvecklar och finjusterar vi era datacentertjänster så att ni kan vara säkra 
på att ni har en IT-miljö som är tillgänglig, säker och stabil. 

ÖVERVAKAD DRIFT
Cuebids datacentertjänster inkluderar alla nödvändiga IT-komponenter avseende 
kommunikationslösningar, server, lagring och säkerhetskopiering av hela er IT miljö. 
Tillsammans utvecklar och finjusterar vi era datacentertjänster så att ni kan vara säkra 
på att ni har en IT-miljö som är tillgänglig, säker och stabil. 



HUR STARTAR MAN?
Startskottet är en genomlysning av era server och
lagringsbehov. 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 tar ansvar och övervakar er data för att säkerställa säker avbrottsfri 

användning av era resurser. 
• Vår plattform är ett redundant system som övervakas 24 x7, vilket ger dig en hög säkerhet och 

tillgänglighet till din data.
• Tjänsten ger er en ekonomisk flexibilitet i och med att du hyr din IT och betalar efter nyttjandegrad 

i stället för att ta egna kostsamma investeringar.
• Som kund får ni mer tid till er kärnverksamhet och ni kan vara trygga i att er IT-miljö uppdateras 

och tas väl om hand av oss som proaktiv leverantör. 
• Ni får del av Cuebid´s långa erfarenhet av att hantera stora datamängder på ett säkert och tillför-

litligt sätt.

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

ANDRA TJÄNSTER VI REKOMMENDERAR TILLSAMMANS MED SÄKERT DATACENTER

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

https://cuebid.se/it-sakerhetsskola/
https://cuebid.se/sakert-datacenter/#boka-analys

