
Ett ökande antal sofistikerade digitala hot och mer våld på campus gör 

det svårare för institutioner att skydda studenter och personal

HÅLL STUDENTERNA SKYDDADE

PÅ NÄTET OCH PÅ CAMPUS

Samarbeta med en branschledare som erbjuder omfattande lösningar för 

att möta alla era fysiska behov och cybersäkerhetsbehov

Skydda data från intrång och 

cyberbrott

Utnyttja 

branschledande 

säkerhetskontroller och 

intelligens för att få 

hjälp att skydda mot 

nya och växande

Maximera den fysiska 

säkerheten på campus och 

öka nödsvarstiderna

Kontrollera byggnadsåtkomst 

genom att snabbt och enkelt 

identifiera potentiella hot med 

snabbare nödmeddelanden och 

svar

Säkerställ att era studenter 

skyddas mot identitetsstöld 

och bedrägerier

Etablera säkerhet på djupet och 

återställningsmetoder för att 

förbättra skyddet ov 

studenternas personliga 

identifierbara information

UNIVERSITET

36 % av universiteten drabbas av en 

cyberattack varje timme1

2016 skedde 78 % av de brott mot 

universitetsstudenter och fakulterer som 

anmäldes enligt Clery Act på campus2

Högskolor står för 17 % av all dataintrång 

där personlig information stjäls, bara 

hälsovård drabbas i högre grad 3

37 % av högskoleledarna säger att deras 

institutioners lås och dörrar inte är tillräckligt 

säkert konfigurerade4

Identifiera automatiskt misstänkt beteende  

via videoanalyser i realtid som även tar hand 

om videosäkerhet och integritetsbehov

Fysisk säkerhet på campus

Maximera säkerheten och förbättra 

kommunikationen vid nödsituationer med 

mobila varningar och säkerhetsappar

Säkerställ att rätt personer har tillgång till 

rätt utrymmen i rätt tid med hjälp av digital 

åtkomstkontroll

Cybersäkerhet och dataskydd

Förbättra säkerheten för personligt 

identifierbar information, data, enheter, 

applikationer och infrastruktur

Dra nytta av ett team med över 3 500 

cybersäkerhetsexperter och över en miljard 

dollar om året som investerar på säkerhet

Utnyttja avancerad analys för att snabbt 

identifera onormala aktiviteter och få 

djupare insikter i cyberattacker

Phishing

Smarta och säkra campuslösningar ger högskolor och universitet styrkan 

att förbättra skyddet för elever och fakultet på nätet och på campus

1. VMWare, universitetsutmaning: Cyberattacker på högskolor 2016. 2. Amerikanska skolverket, Campussäkerhet och verktyg för analys av säkerhetsdata 2018. 

3. HUB, Högre utbildning - en guldgruva med personuppgifter för hackare 2017. 4. Campus Safety Magazine, Undersökning över säker campusåtkomst 2017.   

Ransomware DDos

Dataförlust



IT för statliga universitet

Redo att prata med en expert? Kontakta oss 

"

Universidad de Puerto Rico

"Lösningen, byggd på Microsoft Azure, är perfekt 

inte bara för skolor utan för varje organisation 

som vill hålla sina communitymedlemmar säkra. 

Den frid i sinnet som det ger är ovärderligt. 

- Efraín Vázquez-Vera, rektor, University of 

Puerto Rico i Humacao 

Branschledare med djup erfarenhet inom campussäkerhet

Phishing
försök 
flaggat

Blockerar URL

Användar
återställning

Upptäck och förebygg misstänkt aktivitet och kommunicerar direkt incidenter över hela campus

HOT UPPTÄCKT

PERSONAL SKICKAD 

Nerstängning påbörjad

Identifiera och åtgärda cyberhot som påverkar student- och skoldata 

Maximera studentsäkerheten och
säkerheten på nätet med den senaste tekniken

Vänligen återställ
lösenordet

Varna om 
potentiella 
phishingförsök  

Cyberattacker stoppade: 2018
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Microsoft 365

Campusnerstängning:
Montain Lion i lokalerna. 

Alla byggnader säkrade tills 
annat anges

VARNING

Det säger ledande institutioner 

Södra Danmarks universitet

"Verktyg som Windows Defender ATP är så djupt 

integrerade att jag har bättre analyser och 

detaljerade undersökningar för att stärka vår 

övergripande säkerhetsprofil."

- Bo S. Dreier, IT-säkerhetsspecialist, 

Södra Danmarks universitet

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

