
Sådan sikrer du din digitale  
samarbejdsløsning
Samarbejdsløsninger skaber værdi
Digitale kommunikations- og samarbejdsløsninger, 
der giver medarbejderne mulighed for at arbejde 
hvor som helst og når som helst, øger effektiviteten 
og produktiviteten. Når det er let at samarbejde 
med kolleger på tværs af teams, afdelinger og 
lokationer i et fleksibelt arbejdsmiljø, skabes bedre 
resultater. Samtidig forbedres work-life balancen og 
arbejdsglæden øges. 

Det betyder, at fremtidens vindere bliver de virk-
somheder, der investerer i nye digitale kommunika-
tions- og samarbejdsværktøjer, eller optimerer 
eksisterende løsninger, til gavn for medarbejderne, 
organisationen og forretningen.

Hvor sikker er din samarbejdsløsning
Men det er ikke nok, at det er let, det skal også være 
sikkert at samarbejde på den digitalt forbundne ar-
bejdsplads, hvor it-sikkerheden hele tiden udfordres 
af hackere og it-kriminelle, som konstant forsøger at 

trænge igennem de systemer, der er designet til at 
beskytte følsomme oplysninger og forretnings- 
kritiske data. Derfor er det vigtigt, at sikkerheden er 
tænkt ind i virksomhedens kommunikations- og 
samarbejdsløsninger fra starten, og det er den i 
Cisco Webex.

Hackerangreb, som medfører systemnedbrud og 
tab af data, kan være forbundet med store om-
kostninger og skabe en enorm usikkerhed internt i 
organisationen, samt blandt kunder og samarbejd-
spartnere. 

Derfor bør alle virksomheder altid prioritere it-sikker-
heden højt – også i forhold til de digitale video- og 
samarbejdsløsninger. Det er vigtigt at minimere 
risikoen for ulovlig indtrængen i de interne kommu-
nikationssystemer, som kan gemme på mange for-
retningskritiske oplysninger, som alle virkeomheder 
er forpligtet til at holde sikre.

Nogle kommunikations- og samarbejdsløsninger har sikkerhedshuller, som hackere kan udnytte. Selvom det er 
muligt at købe samarbejdsløsninger, der tilbyder en vis form for sikkerhed, lever det ikke altid op til det nødven-
dige eller ønskede beskyttelsesniveau, hvilket efterlader virksomhederne udsat for trusler. 

De fleste virksomheder har ikke et komplet overblik over deres sikkerhedsniveau, de forskellige sikkerheds- 
løsninger, og hvordan de differentierer sig fra hinanden, og de specifikke sårbarheder, der udgør de største 
trusler for sikkerheden i deres systemer.

Vær opmærksom på at:



En samarbejdsløsning er ikke sikker, hvis den 
ikke er krypteret
De fleste samarbejdsløsninger krypterer data, der 
sendes mellem brugernes enheder og udbyd- 
erens servere, samt de data, der opbevares på 
udbyderens servere. Men selv med denne form for 
kryptering, kan it-kriminelle dog stadig få adgang til 
ikke-krypteret data fra kunderne. 

Brud på sikkerheden hos udbyderen gør kunderne 
sårbare, fordi det øger risikoen for, at deres infor-
mationer falder i de forkerte hænder. Derfor er end-
to-end kryptering en vigtig faktor, fordi det sikrer 
kundernes informationer og mindsker sandsyn-
ligheden for, at it-kriminelle kan gennemføre et 
succesfuldt angreb.

Sikkert samarbejde i skyen
I takt med den teknologiske udvikling og digital-
iseringen går udviklingen også mere og mere i 
retning af cloudløsninger. Fordelene ved de digitale 
cloudbaserede samarbejdsværktøjer er mange. 
F.eks. har brugere adgang til nye funktioner, så 
snart de frigives, og leverandøren er klar med inte-
grationer, opdateringer eller nye applikationer. 

Brug af cloudløsninger betyder ofte at udbyderen 
har fuld adgang til brugerdata og indhold. f.eks. 
indhold af beskeder og opkald. Det kan dog være 
et problem, fordi udbyderen kan have adgang til 
følsomme oplysninger, som kan falde i de forkerte 
hænder, hvis man oplever et sikkerhedsnedbrud. 

Derfor er Cisco Webex Teams end-to-end 
krypteret. Krypteringen af alle data er indbygget i 
løsningen helt fra begyndelsen og yderligere funk-
tioner kan tilvælges. 

End-to end kryptering øger sikkerheden

End-to-end kryptering tilføjer et ekstra lag af 
sikkerhed ud over den indbyggede sikkerhed, 
som er standard. Med end-to-end kryptering 
er data krypteret ‘i brug’, hvilket betyder, at alle 
kundedata, der overføres via en udbyder, er 
krypteret. Både før de sendes, når de sendes, 
og når de opbevares, så komponenter kun 
håndterer kundedata i en sikker og krypteret 
form.
 
Det betyder, at selvom én af disse kompo-
nenter bliver kompromitteret, vil den it-krimi- 
nelle ikke have held til at få adgang til al kunde-
data, fordi det er krypteret end-to-end.

Cisco Webex tilbyder et administrationsværktøj, Cisco 

Webex Control Hub, til styring af din organisation og 

brugere. Her er det bl.a. muligt at tildele tjenester til bru-

gere, se servicekvalitet på kald og møder, kapacitet og 

analyser. 

Med Cisco Webex Control Hub kan du tildele administra-

torer forskellige privilegieniveauer, f.eks. fuld administra-

tor, supportadministratorer eller skrivebeskyttet ad-

ministrator. Herudover kan du tildele compliance office 

rettigheder, som giver specielle GDPR-rettigheder.

Cisco Webex giver administrativ kontrol



 At beskytte data og enhed-
er bør ikke være komplice-
ret. Derfor gør Cisco Webex 

Teams det nemt at konfigurere og 
indstille sikkerhedskontroller på 
de enkelte enheder.

“



Mange enheder, mange risici
Der er mange fordele og gevinster ved at give 
brugerne let adgang til virksomhedens digitale 
kommunikations- og samarbejdsløsninger via en 
lang række enheder, herunder virksomhedsstyrede 
og personlige enheder; men det kan også udgøre 
en sikkerhedsrisiko. 

For at beskytte følsomme oplysninger, som deles 
gennem Cisco Webex Team, via forskellige enhed-
er, kan administratoren sikre brugerne og virksom-
heden på flere måder. 

Administratorer kan bl.a.: 
• Kræve at mobileenheder er sikret med en   
 pinkode 
• Fjerne eksternt Webex Teams-indhold i tilfælde  
 af, at en enhed går tabt eller bliver stjålet, eller  
 hvis en bruger forlader organisationen
• Fjerne muligheden for at vedhæfte filer, slette filer  
 efter en bestemt periode el.lign.
• Tillade automatisk log-on på enheder efter en  
 periode med inaktivitet 

At beskytte data og enheder bør ikke være kom-
pliceret. Derfor gør Cisco Webex Teams det nemt 
at konfigurere og indstille sikkerhedskontroller på 
de enkelte enheder.

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Hvorfor vælge Cisco Webex:

• Webex har fuld indbygget sikkerhed  
 - fra app til cloud.

• Webex krypterer alle meddelelser, filer og   
 white boards aktiviteter og gemmer optagels- 
 er og transkriptioner internt.

• Webex er AI-enablet. Brugeroplevelsen øges  
 ved hjælp af den virtuelle assistent og kogni- 
 tiv deltagergenkendelse. Alle ved hvem, der er  
 hvem. Ingen behøver at være referent, for det  
 er automatiseret. 


