
Stadig mer sofistikerte digitale trusler, i tillegg til mer vold på campus, gjør 

det vanskeligere for lærestedene å beskytte elever og ansatte

HOLD ELEVENE TRYGGE ONLINE

OG PÅ CAMPUS

Bli partner med en bransjeleder som tilbyr omfattende løsninger med 

partnerøkosystemet som dekker alle dine behov innen fysisk sikkerhet og 

nettverkssikkerhet

Bidra til å beskytte data mot 

brudd og cyberkriminalitet

Utnytt bransjeledende 

sikkerhetskontroller og 

-intelligens for å beskytte 

lærestedet ditt mot nye og 

stadig utviklende cyberangrep

Maksimer den fysiske 

sikkerheten på campus og 

akselerer beredskapstiden

Enkel kontroll av bygningstilgangen 

og kjapp identifikasjon av 

potensielle trusler ved hjelp av 

raskere nødvarsling og respons

Bidra til å sørge for at 

studentene er beskyttet mot 

identitetstyveri og svindel

Etabler dybdeforsvar og 

forbedringstiltak for å 

bedre beskytte 

studentenes 

personopplysninger

H Ø Y S KO L E R  O G 

U N IV E R S IT E T E R

36 % av høyskolene og universitetene blir 

rammet av cyberangrep hver time1

I 2016 foregikk 78 % av all kriminalitet 

begått mot høyskole-/universitetsstudenter 

og lærerstab, på campus2

Læresteder for høyere utdanning står for 

17 % av alle databrudd der 

personopplysninger

blir stjålet, kun slått av helsevesenet3

37 % av lederne innen høyere utdanning 

opplyser at dører og låser på lærestedet deres 

ikke er korrekt sikkerhetskonfigurert4

Automatisk identifiser mistenkelig aktivitet via 

videoanalyse i sanntid samtidig som du tar 

hånd om videosikkerhet og personvernbehov

Fysisk sikkerhet på campus

Maksimer sikkerheten og forbedre 

kommunikasjonen i krisesituasjoner ved hjelp 

av mobilvarsler og sikkerhetsprogrammer

Sørg for at de rette personene har tilgang til 

de rette stedene på riktige tidspunkt ved hjelp 

av digital tilgangskontroll

Nettverkssikkerhet og personvern

Øk sikkerheten til personopplysninger, data, 

enheter, programmer og infrastruktur

Dra nytte av et team på mer enn 3500 

eksperter på cybersikkerhet samt 

sikkerhetsinvesteringer på over 1 milliard i året

Utnytt avanserte analyser for raskt å 

identifisere unormal aktivitet og få større 

forståelse for cyberangrep

Phishing

Smarte og sikre campusløsninger oppmuntrer steder for høyere utdanning til å bidra til 

å beskytte studentene og de ansatte online og på campus

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.   

Løsepengeviru

s

DDoS

Datatap



Universitetets IT-avdeling

Klar for å snakke med en ekspert? Kontakt oss 

«

Universitetet i Puerto Rico

«Løsningen, som er bygget på Microsoft Azure, er 

ikke kun ideell for skoler, men for enhver virksomhet 

som vil sørge for at alle er trygge. Sinnsroen den gir, 

er uvurderlig.» 

– Efraín Vázquez-Vera, rådgiver ved Universitetet i

Puerto Rico, Humacao

Bransjeledere med stor innsikt i sikkerheten på campus

Phishing-
forsøk 
rapportert

Blokkerer URL

Tilbakestilling 
av bruker

Oppdag og forhindre mistenkelig aktivitet samtidig som du umiddelbart kommuniserer hendelser på hele campus

TRUSSEL OPPDAGET

UTRYKNING 

Lockdown igangsatt

Identifiser og behandle cybertrusler som berører personopplysninger og skoledata 

Maksimer elevsikkerheten og sikkerheten
online ved hjelp av den nyeste teknologien

Vennligst tilbakestill
passord

Varsel om 
potensielle 
phishing-forsøk  

Cyberangrep forhindret: 2018

Phishing-
forsøk

DDoS-
angrep

300

44

122

Løse-
pengevirus

Microsoft 365

Campus-lockdown:
Ulv på området.

Alle bygninger sikret inntil 
videre beskjed gis

ADVARSEL

Hva ledende læresteder sier 

Syddansk Universitet

«Verktøy som Windows Defender ATP er så dypt

integrert at jeg får bedre analyser og mer detaljerte

dataanalyser slik at vi kan styrke den generelle 

sikkerhetsprofilen.»

– Bo S. Dreier, IT-spesialist, 

Syddansk Universitet, Danmark

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

