
Digitale trusler og øget vold på uddannelsesinstitutioner gør det i stigende 

grad sværere at beskytte de studerende og skolens medarbejdere

Opret et samarbejde med en leder på området, som kan tilbyde omfattende løsninger

og imødekomme alle dine sikkerhedsbehov til fysiske og virtuelle miljøer

Hjælp med at beskytte

data fra sikkerhedsbrud

og cyberkriminalitet

Udnyt eksisterende 

sikkerhedsfunktioner og 

intelligens for at hjælpe med

at beskytte mod nye og

voksende cyberangreb

Maksimer fysisk sikkerhed 

på uddannelsesinstitutionen 

og nedsæt responstiden

Kontroller adgangen til bygninger

og identificer hurtigt potentielle

trusler med hurtigere

underretning og respons

Sørg for at de studerende 

er beskyttet mod 

identitetstyveri og svindel

Etablér et grundigt forsvar og 

forebyggende foranstaltninger

for at forbedre beskyttelse

af de studerendes

personlige oplysninger

UNIVERSITET

36 % af alle universiteter rammes af et 

cyberangreb hver time1

I 2016 fandt 78 % af alle forbrydelser begået

mod universitetsstuderende og det akademiske 

personale sted på uddannelsesstedet2

Videregående uddannelser udgør 17 % af 

alle brud på datasikkerhed, hvor der 

stjæles personlige oplysninger, kun 

overgået af sundhedssektoren3

37 % af ledere fra videregående uddannelser 

siger, at deres uddannelsesinstitutioners låse 

og døre ikke er ordentligt konfigureret med 

hensyn til sikkerhed4

Identificer automatisk mistænksom adfærd 

gennem videoanalyse i realtid, samtidigt med 

at den overholder reglerne for videosikkerhed 

og beskytter personlig information

Fysiske sikkerhedsforanstaltninger

Maksimer sikkerhed og få forbedret 

kommunikation i forbindelse med nødsituationer 

med mobilalarmer og sikkerhedsapps

Sørg for at de rette folk har adgang til de

rigtige områder på samme tid ved hjælp af

digital områdekontrol

Cybersikkerhed og databeskyttelse

Få forbedret sikkerheden af identificerbare 

oplysninger, data, enheder, programmer

og infrastruktur

Drag fordel af et team på over 3500 

cybersikkerhedseksperter og investeringer

på over 1 milliard ($)

Udnyt avancerede analyser til hurtigt at 

identificere unormal aktivitet og opnå en 

bedre forståelse af cyberangreb

Phishing

Smart and Secure Campus Solutions gør det muligt for universiteterne at forbedre 

sikkerheden for dets medarbejdere og de studerende online og på 

uddannelsesstedet

1. VMWare, University Challenge: Cyber Attacks in Higher Education, 2016. 2. US Department of Education, Campus Safety and Security Data Analysis Cutting Tool, 2018. 

3. HUB, Higher Education – A Goldmine of Personal Data for Hackers, 2017. 4. Campus Safety Magazine, Campus Safety Access Control Survey, 2017.   
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SØRG FOR AT DE STUDERENDE ER SIKRE

ONLINE OG PÅ UDDANNELSESSTEDET



State University IT

Klar til at tale med en ekspert? Kontakt os 

”

University of Puerto Rico

”Løsningen, bygget med Microsoft Azure, er ideel, 

ikke blot for skoler, men for enhver institution, 

som ønsker at sikre deres nærområde. Sindsroen, 

den giver, er uvurderlig”. 

- Efraín Vázquez-Vera, Chancellor, 

University of Puerto Rico at Humacao 

Industriledere med stor erfaring på sikkerhed for uddannelsesinstitutioner

Phising-
forsøg
markeret

Blokering af URL

Bruger nulstillet

Registrér og forebyg mistænksom aktivitet - og rapporter øjeblikkeligt hændelser på tværs af uddannelsesinstitutionen

TRUSSEL REGISTRERET

Betjent afsendt 

Låsning indledt

Identificér og afhjælp cybertrusler som påvirker data om eller fra de studerende og skolen 

Maksimér de studerendes fysiske og virtuelle
sikkerhed med den seneste teknologi

Nulstil venligst
adgangskoden

Alarm ved potentiel 
phishing-forsøg  

Cyberangreb stoppet: 2018
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Microsoft 365

Låsning af 
uddannelsesinstitution:

Puma på grunden. Alle bygninger
er sikrede indtil videre

ALARM

Hvad ledende institutioner siger 

Syddansk universitet

”Værktøjer som Windows Defender ATP er så dybt 

integrerede ..., at jeg har bedre analyseværktøjer og 

detaljerede oplysninger, som styrker vores 

generelle sikkerhedsprofil.”

- Bo S. Dreier, IT-sikkerhedsspecialist, 

Syddansk Universitet

https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Microsoft-Education-website.html

