
AMP Antivirus

Bättre flyt på företaget med vårt antivirus
En virusattack är ofta bökig att hantera och kan sätta stora käppar i hjulet för 
din verksamhet. Med andra ord skapa rejält oflyt. Genom att vara väl förberedd 
kan du slippa detta. Idag finns effektiva åtgärder för att markant minska risken 
att drabbas av virusattacker. Vår erfarenhet visar att ju snabbare ditt företag 
investerar i vårt antivirusprogram AMP, desto tryggare, smidigare och bättre 
kommer verksamheten att flyta – så att du och dina medarbetare kan fokusera 
på era huvudsakliga arbetsuppgifter istället för att ödsla värdefull tid på att släcka 
digitala bränder. 

Vad är AMP Antivirus och hur fungerar det?

Vårt antivirusprogram AMP (Advanced Malware Protection) har tagits fram av 
Cisco, ett världsledande företag inom nätverk och datakommunikation. Med hjälp 
av den senaste forskningen och toppmodern teknik har AMP en unik förmåga att 
förebygga, analysera och blockera skadliga program som vill in i din dator. 
Regelbunden och heltäckande analys gör att utpressningstrojaner och andra 
skadeprogram snabbt kan stoppas, innan de hinner ställa till med problem i 
företagets IT-miljö.  



Fördelar när du köper vårt virusskydd

 z När det är dags för installation guidar vi dig igenom hela processen. Vårt 
uppdrag är att skydda dig från digitala hot.

 z AMP har ett molnbaserat webbgränssnitt, helt enkelt en portal, som 
ger dig möjligheten till full översikt över säkerhetsläget. Ditt företags IT-
administratör  kan gå in i portalen och se exakt vilken dator som infekterats 
av skadeprogram. På så sätt är det möjligt att stoppa spridning till 
företagets övriga datorer.

 z AMP ger dig inte bara ett tryggt och effektivt virusskydd. De som jobbar 
med att analysera både kända och framväxande hot är ingen mindre än 
Ciscos eget superteam Talos – branschledande IT-forskare som med hjälp 
av smarta system och den senaste teknologin gör allt för att skydda dig och 
dina kollegor.

 z Ju längre tid ett skadeprogram får härja, desto större skada. Du kan aldrig 
vara helt säker på att allt som är skadligt stoppas. Om en skadlig fil tar sig 
in i din dator kan AMP med hjälp av kontinuerlig övervakning upptäcka 
filens skadliga beteenden och sätta den i karantän, så att den inte längre 
utgör något hot. Med vårt antivirusprogram går det helt enkelt snabbt att 
upptäcka och ta bort skadliga program och filer. Smart, eller hur? 

Visste du att…

 z  Hela 51 % av de tillfrågade organisationerna i säkerhetsföretaget Sophos 
nyligen publicerade rapport har utsatts för utpressningstrojaner under det 
senaste året.

 z Ungefär 90 % av alla cyberattacker idag börjar med ett nätfiskemejl.

 z Vår leverantör Cisco har utbildat över tio miljoner studenter inom området 
IT-säkerhet.


