
Omvärlden förändras hela tiden och Microsoft för regelbun-
det in nya lösningar och möjligheter i deras plattform. 

Mycket av det som tillförs har fokus på säkerhet i 
lösningen då hotbilden hela tiden förändras. 

Det vi och Microsoft ser är att det sker mer 
och mer sofistikerade försök att komma åt 
ditt företags data, då allt i form av fejkade 
e-post och intrångsförsök. 

En hel del av det Microsoft tillför i O365-plattformen syftar 
till att höja skyddsnivån, däremot är det mesta av detta ”inaktivt” som standard och 
upp till varje företag att välja om det skall aktiveras. Detta då en del av dessa saker 
kan ge påverkan på användarnas miljö, och/eller kan ge att vissa saker inte fungerar 
som förut. 

Vi vill i och med denna Säkerhetsgenomgång erbjuda er en översyn av er nuvarande 
säkerhetsstatus samt konkreta råd på vad som kan eller bör göras ytterligare. 

TEKNISK FAKTA
För dig som vill veta mer

Det vi kommer att beröra är bland annat 
detta: Audit-settings, Password-policy/
settings, SPF, DKIM, DMARC, MFA, ATP 
(Azure Advanced Threat Prevention), 
Digital-ID etc.. 

Detta erbjudande går ut till dig som kund av någon form av lösning via 
Microsoft som sorteras in under ”Office 365”-portföljen. 

O365 Säkerhetgenomgång

SÄKERHETSGENOMGÅNGEN  
INKLUDERAR: 
• Genomgång av uppsättning och status för 

era webbdomäner som används för O365
• Genomgång av säkerhetsläge i O365 eller 

M365
• Rapport på nuläget inklusive ”score-rap-

port” på hur ni ligger till
• Konkreta förslag på hur ni kan höja er sä-

kerhetsnivå samt vad det innebär 
 - Här kommer vi även att ge förslag på ad-

ministrativa åtgärder för hur ni skall han-
tera större betalningar etc, inget verktyg 
kan skydda totalt så bra interna rutiner 
behövs. 

Kontakta oss för prisuppgift
E-post: per.eriksson@coreit.se 

www.coreit.se

FÖR ÖVRIGT:
Då Microsoft kontinuerligt gör förändringar i 
sin plattform kommer det nya funktioner varje 
månad, detta i jämförelse med en ”on-prem”-
miljö som kanske förändras 1-2 gånger per år. 
Vi kommer därmed att återkomma kontinuerligt 
med erbjudande om dessa säkerhetsgenom-
gångar framöver.
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