
Medarbejderne bliver stadig mere mobile. Behov for at arbejde 
hjemme og krav om direkte adgang til virksomhedens data 
når medarbejderen er til møder hos kunder, øger behovet for 
at skaffe sig overblik. Samtidig øges ønsket også for at sikre 
bruger, enheder og data, og for at lette presset på administra-
tionen, så IT-afdelingen ikke bruger uforholdsmæssigt megen 
tid på brandslukning og banale supportopgaver. 

De to Microsoft partnere 2NDC og VENZO er gået sammen om 
at tilbyde et testforløb af løsningen EMS til virksomheder, der 
overvejer at give medarbejderne adgang til virksomhedens 
data via mobile enheder, men som er nervøse for at kompro-
mittere virksomhedens datasikkerhed. 

Testforløbet vil foregå som en sikret proces i et lukket testmiljø, 
og vil ikke kompromittere virksomhedens drift. Efter forløbet, 
der kun vil kræve mindre engagement fra virksomheden, vil der 
blive udarbejdet en rapport, som kommer til at indeholde en 
konklusion og en anbefaling af det videre forløb.  

Christian Petersen, VP for VENZO, fortæller om samarbejdet: 
”Med vores fælles tilbud får kunder netop mulighed for at af-
prøve EMS og derigennem få lov til at eksperimentere med De-
vice Management, der styrer adgangen til de mobile enheder”.  

Jesper Bergstedt, CEO for 2NDC A/S tilføjer: ”Virksomhe-
derne ønsker at være mere produktive på forskellige mobile 
enheder og samtidig at være til stede på de platforme hvor 
Software as a Service – som f.eks. Office 365 - findes. De 
testforløb vi tilbyder med VENZO, er baseret på vores fælles 
erfaring, og udviklet i tæt samarbejde med kunder for bedst 
at imødekomme deres behov”. 

Testforløbet indeholder bl.a.:
• Introduktion til elementerne i EMS
• Udvælgelse af de fokusområder indenfor EMS, som 

giver virksomheden værdi
• Implementering af testmiljø, med udgangspunkt i virk-

somhedens behov
• Teknisk gennemgang af mulighederne
• Opfølgningsmøde efter nogle ugers test af løsningerne
• Cloud Readiness rapport, med konklusion og en videre 

anbefaling

Mange virksomheder benytter i dag mobilitet som et konkur-
renceparameter. Teknologien er moden og tilgængelig, så 
slip medarbejderne løs fra kontoret og lade dem arbejde 
smartere og mere produktivt på deres pc’er, tablets og mobile 
enheder.

Bliv Cloud Ready og slip med- 
arbejderne løs fra skrivebordet
Byt usikkerheden ud med sikkerhed i skyen, og øg samtidig virksomhedens mobilitet og pro-
duktivitet. Ved at få afprøvet de muligheder, en samlet løsning i Microsoft Enterprise Mobility 
Suite (EMS) kan tilbyde, får I testet og analyseret virksomhedens behov for sikkerhed og 
styring på mobile enheder.

Vi er

VENZO er Microsoft Guldpartner i Desk-
top, Management & Virtualization og i 
Messaging, og blev i 2013 kåret af Micro-
soft som Årets Deployment Partner. 

2NDC er Microsoft Managed Guldpartner 
i Collaboration & Content og i Identity & 
Access. I 2013 modtog 2ndC A/S prisen 
for Årets Microsoft Innovation Partner. 

Begge virksomheder har mange års erfar-
ing indenfor deres felter og har begge 
tidligere modtaget Microsoft Partner 
Awards indenfor deres respektive kerne-
kompetencer. 

Kontakt

VENZO CCO 
Christian Petersen
e: chp@venzo.dk
m: 2929 2995
www.venzo.dk

2NDC CEO 
Jesper Bergstedt
e: jb@2ndc.dk
m: 2249 0167
www.2ndc.dk

2NDC project manager
Claus Toftkær
e: ct@2ndc.dk 
m: 6156 1617



Microsoft Enterprise Mobility Suite

Mobilitet og sikkerhed i ét
Med Microsoft Enterprise Mobility Suite kan din virksomhed slippe medarbejderne løs 
på pc’er, tablets og andre mobile enheder, uden at sikkerheden kompromitteres. Micro-
soft Enterprise Mobility Suite består nemlig af tre værktøjer, Rights Management Ser-
vices, Azure Active Directory Premium og Intune, værktøjer der løser en lang række af 
de udfordringer, som virksomheder står overfor i dag. Blandt andet ved at give medar-
bejdere mobil adgang til virksomhedsdata og applikationer, sikre missionskritiske data, 
automatisere nulstilling af passwords og ved at gøre det markant lettere at implementere 
adgangsbaserede gruppepolitikker.

Styr alle mobile enheder i 
én grænseflade 

Windows Intune er et effektivt 
og brugervenligt cloudbaseret 
værktøj, hvorfra virksomhe-
den kan styre og opdatere alle 
enheder, der benyttes i virksom-
heden, i én grænseflade, uanset 
hvilket styresystem enhederne er 
baseret på. Windows Intune gør 
det også nemmere at identifi-
cere og håndtere sikkerhedspro-
blemer forbundet med adgang 
fra eksempelvis inficerede 
enheder. 

Log sikkert ind på tværs 
af services
 
Azure Active Directory Premium 
bygger på Azure AD, som gør 
det nemt at etablere sikker og 
rettighedsbaseret single sign-
on til Office 365 og Dynamics 
CRM samt mere end 1.200 andre 
cloud services som f.eks. Google 
Apps, Salesforce.com, Box og 
mange flere. Det gør det let at 
implementere gruppepolitik-
ker på tværs af alle services og 
at automatisere nulstilling af 
adgangskoder m.m. 

Giv de fortrolige 
dokumenter mundkurv på

Rights Management Services 
gør det nemt at definere præcis, 
hvem der må se og/eller rette i 
bestemte dokumenter, uanset 
om dokumenterne befinder sig 
på en pc, en mobil enhed eller 
i en mail. Det sikrer informatio-
nernes integritet og minimerer 
risikoen for, at man ved et uheld 
kommer til at sprede fortrolig 
information. 

Single Sign-on

Password reset

Multi-Factor Authentication

Bring Your Own Device

Informationssikkerhed

Hvad har I brug for?

Identitet Data Device

Mange funktioner går på tværs af de tre værktøjer i Micro-
soft Enterprise Mobility Suite, og de kan alle tilpasses jeres 
virksomheds særlige behov.


