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i2 Sikkerhedsløsninger
i2 Sikkerhed tilbyder drift (el. driftsstøtte) af sikkerhedsløsninger, så jeres it-afdeling kan
fokusere på it-drift og services, frem for it-sikkerhed.
Vi har 20 års erfaring med it-sikkerhed indenfor: udvikling, implementering, drift og analyse, og alle vore medarbejdere har minimum 15 års erfaring med it-sikkerhed, systemadministration og netværk.
Vi tilbyder løsninger indenfor nedenstående områder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firewall
VPN (Virtual Private Network)
IPS (Intrusion Prevention Systems)
Sikring af VoIP (Voice over IP)
DLP (Data Loss/Leak Prevention)
Beskyttelse mod DDoS (Distributed Denial of Service)
Web- og applikationsbeskyttelse
Klientbeskyttelse
Diverse managementmoduler til rapportering
Analyse, design og reviews

i2 Sikkerhed arbejder primært med Check Point, der siden 1999 har været Gartner ”Magic Quadrant Leader” indenfor Enterprise Network Firewalls. i2 Sikkerhed har været med
fra starten og installerede de første Check Point firewalls hos kunder i Danmark. Mange
af dem er stadig kunder hos os.
Vi har to forskellige driftsmodeller
• i2 tilbyder enten en Facility Management aftale, hvor vi drifter løsningen hos jer og
står for den daglige drift. Denne omfatter administration, overvågning, opgradering,
licensstyring, backup/restore og det overordnede ansvar for sikkerhedsløsningen. I får
læseadgang.
• Alternativt tilbyder i2 en driftsstøtteordning, hvor I selv har ansvaret, men i2 hjælper
med opgraderinger, backup/restore, licenser, større omlægninger, fejlsøgning og andet. Her får I skriveadgang.
Ændringer sker ved, at I enten ringer eller skriver til i2 Sikkerhed. i2 opretter en sag i
sagssystemet, rådgiver jer og gennemfører ændringerne. Alle ændringer logges, og i2
fakturerer pr. sag pr. påbegyndt kvarter.
Derudover tilbyder i2 hjælp til it-sikkerhedsopgaver: analyser, design, reviews, leverandørmøder og andre opgaver, når I har brug for en ekstern it-sikkerhedsekspert.
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• Timeprisen er 1.250 kr. i alm. arbejdstid, dobbelt udenfor normal åbningstid og trippel
takst mellem 19.00 - 7.30, samt weekender.
• Facility Management ligger på omkring 15.000 kr. pr. kvartal inkl. 5 supporttimer, og
10% rabat på evt. efterfølgende timer.
• Driftsstøtteordning tilbydes også til 0 kr. pr. kvartal og fuld timepris ved henvendelser.
Priserne på selve løsningerne varierer meget, men kontakt os for et uforpligtende tilbud.
Kontakt i2 Sikkerhed
Vi holder til på DTU i bygn. 305, sammen med DeIC og DK-CERT og I er altid velkomne
til at ringe på 35 88 82 88, eller skrive til fwsupport@i2.dk. Så får I fat i en tekniker, og
ikke i en first-line support.
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