TDC Erhverv Guard & Freedome

En samlet sikkerhedspakke for mobiltelefoner
Man skal ikke mange år tilbage, før it-sikkerhed var et spørgsmål om at sikre sine faste computere på kontorets netværk
mod trusler udefra. Bærbare computere betød, at denne
trussel blev mobil, men med den massive udbredelse af
smartphones har trusselsbilledet igen ændret sig. I dag
kommer skadelig virus ikke kun via pc, men også på mobilen,
og derfor har vi i samarbejde med F-secure udviklet to sikkerhedsprodukter, der kan dæmme op for truslerne fra denne
kanal: Guard og Freedome.
Hvordan fungerer det?
Guard er et modsvar til den nye type af trusler, og løsningen
tilbyder derudover en række andre fordele og services, der
gør mobiltelefonerne mere sikre i det daglige.
Guard beskytter virksomhedens mobiltelefoner mod virus udefra, som man uforvarende henter ned på telefonen og derefter
kommer til at udbrede på virksomhedens netværk. Er uheldet
ude, kan det skade hele virksomheden, medføre tab af data og
i værste fald kostbar nedetid.
Freedome beskytter brugeren på offentlige, trådløse netværk.
Brugerens data er beskyttet selv på sårbare, usikre hotspots.
Freedome giver sikkerhed mod åbne netværk og sikrer, at delt
data bliver krypteret
Medarbejderne skal blot oprette en profil, downloade de relevante apps og installere dem på telefonen. Hver medarbejder
har fem licenser, som kan bruges på smartphone, pc og Mac
computere.

biltelefoner kan gøre det mere sikkert og udnytte telefonernes
fulde potentiale uden at være bekymrede for, om sikkerheden
bliver kompromitteret. Din virksomhed kan afværge angreb og
undgå kostbar nedetid som følge af inficerede programmer eller
filer. Den større sikkerhed udmønter sig derfor i øget produktivitet og arbejdsglæde, fordi man kan styre flere opgaver fra
mobilen og dermed få mere fra hånden.
Hver medarbejder får fem licenser, som virksomheden kan
lade medarbejderne benytte privat. Det giver en højere
medarbejdertilfredshed og vil generelt højne medarbejdernes
bevidsthed om datasikkerhed.
Hvem kan bruge løsningen?
Det kan alle typer og alle størrelser af virksomheder. Fra det
lille firma til den store koncern er vi alle i dag afhængige af,
at sikkerheden – også for mobilerne – er optimal. Alle er i dag
sårbare i forhold til både driftsstop og datatab, og derfor er
professionel beskyttelse ikke længere kun en sag for de store
virksomheder med mange ansatte.
Guard
• Antivirus (kun Android)
• Find telefonen
• Datafortrolighed (kun Android)
• Forældrekontrol
• Opkaldsblokering (kun Android)
• Browserbeskyttelse

Freedome
• Wi-Fi-sikkerhed
• Privat og beskyttet
• Sikker surfing

Begge ovenstående app’ er udviklet i et samarbejde mellem
F-secure og TDC Erhverv.

Hvilke fordele giver det?
Guard og Freedome betyder, at brugerne af virksomhedens mo-
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Hvad indeholder den
komplette sikkerhedspakke?
Antivirus
Beskytter brugeren mod malware, som kan indsamle og
distribuere personlige oplysninger. Funktionen forhindrer
infektioner ved automatisk at scanne alle filer og programmer.
Hvis der bliver fundet vira, får brugeren straks en meddelelse
og bliver instrueret i at fjerne dem eller sætte dem i karantæne
(kun til Android).
Find telefonen
Med denne funktion kan brugeren finde en bortkommen
telefon, afspille en alarm på den og fjernlåse den (kun Android)
fra online administrationsportalen. Denne funktion understøttes på både iOS og Android.
Datafortrolighed
Scanner apps på mobiltelefonen og giver brugeren en oversigt over, hvilke tilladelser appen kræver. Kategoriserer også
telefonens forskellige apps i for hold til, hvor mange tilladelser
de enkelte apps kræver, og giver desuden en teknisk beskrivelse
af de enkelte tilladelser. Denne funktion understøttes kun på
Android.
Forældrekontrol
Giver mulighed for at blokere for surfing på irrelevante
kategorier af websider. Det er muligt at indstille tidsgrænser
for forældrekontrollen. Denne funktion understøttes på Android
og iOS.
Opkaldsblokering
Beskyttelse mod opkald fra uønskede telefonnumre. Telefonnumrene vælges fra opkaldslisten eller adressekartoteket.
Denne funktion understøttes kun på Android.

Browserbeskyttelse
Beskytter personlige oplysninger ved at holde brugeren væk fra
websteder, der spreder skadeligt indhold eller samler personlige oplysninger. Hvis brugeren har en ubeskyttet browser, kan
man via et link lande på fx et falsk bankwebsted. Funktionen
indeholder også netbankbeskyttelse, der identificerer sikre netbanker og derudover sikrer brugerens forbindelse til netbanken.
Denne funktion understøttes på Android og iOS.
Administration og download af appen foregår via en portal.
Det er også via portalen, at man kan oprette nye enheder.

Freedome
Wi-Fi-sikkerhed
Freedome beskytter brugeren på offentlige, trådløse netværk.
Brugerens data er beskyttet selv på sårbare, usikre hotspots.
Funktionen understøttes på Android og iOS.
Privat og beskyttet
Trackere, annoncører og selv internetudbyderen kan ikke se,
hvad brugeren foretager sig online. Brugerens rigtige IP-adresse
er skjult for de sider, der besøges. Vi logfører ikke din trafik.
Denne funktion understøttes på både Android og iOS
Sikker surfing
Med et tryk på en knap giver Freedome brugeren sit eget
private netværk og blokerer samtidig dårlige apps og skadelige
websteder. Denne funktion understøttes på Android og iOS
Administration og download af appen foregår via en portal.
Det er også via portalen, at man kan oprette nye enheder.
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