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ATT LIGGA NÅGRA STEG FÖRE

DATIQ arbetar med säker IT och strävar efter att alltid ligga steget
före. Detta är en enkel lathund för att få en säkrare IT.
Att ligga steget före är för oss måttet på IT-säkerhet. Att spåra förslitningar och ålderstecken, konfigurationsavvikelser och backupbekymmer innan de påverkar verksamheten måste prioriteras.

NÅGRA RÅD

Vi på DATIQ vill därför dela med oss av våra erfarenheter och ge
er några tips på vad ni själv kan göra för att ligga några steg före.
Följer ni dessa råd får ni en stabil mer driftsäker IT-miljö och kan
agera om olyckan skulle ske.

HÄLSOKONTROLL

Vill ni gå djupare och få en bättre överblick över er IT, kommer
någon av våra mycket erfarna IT-tekniker ut och gör en kostnadsfri
hälsokontroll på er IT-miljö.

SÅ, VAD ÄR IT-SÄKERHET?

Att ha en bra översikt, en god framförhållning samt en plan om
olyckan trots allt skulle vara framme är vad vi kallar “säker IT”.
IT är komplext och innefattar många beståndsdelar, därför råder vi
er att inte experimentera på egen hand om ni inte har kunskapen.
Hoppas att ni har nytta av våra erfarenheter.
DATIQ AB
Din IT-Partner i Skåne
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IT-DRIFT, HÅRDVARA OCH UNDERHÅLL

Till hårdvara räknar vi allt från arbetsstationer, skrivare och serversystem till ditt fysiska nätverk och övrig kringutrustning som är
förenat till det som skapar din IT-miljö.
Förslitningar är ett vanligt problem. Om hårdvaran har utsatts för
hård press och dessutom har några år på nacken finns det ett par
enkla tips för att ligga några steg före.

INVENTERING OCH STYRDOKUMENT

Inventera all din hårdvara. När är den inköpt och vilken påfrestning
har den utsatts för? Utifrån denna information kan du snabbt förstå
om hårdvaran är uttjänt eller inte håller för uppdateringar.
Med ett styrdokument kring detta kan du snabbare spåra ett avbrott
eller göra en punktinsats för att uppdatera din IT-miljö.
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KONFIGURATION OCH MJUKVAROR

Här finns din IT-miljö för produktion, administration, övervakning
och marknadsarbete. Under förutsättning att dina hårdvaror mår
bra och uppfyller kraven görs här konfigurationen som skapar
förutsättningarna för snabbare nätverk, stabilare programmiljöer
och friktionsfritt arbete.

ATT TÄNKA PÅ

Ett allt större problem är att de olika programmen inte stöds i den
befintliga konfigurationen. Det kan ha med hårdvaran att göra, men
även att två program efter en uppdatering inte längre kommunicerar
med varandra.

VERSIONSKONTROLL

Gör en versionskontroll genom att skriva ner de olika programmens
versionsbeteckningar och skapa en meny där era program och
deras supportavdelningar är tillgängliga. Här kan man även lägga
till tidpunkt för nästa uppdatering och om det finns stöd i nuvarande
konfiguration – allt för att undvika driftstörningar.
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BACKUP OCH SÄKERHET

Detta kapitel är både enklast och mest komplicerat. Hur gör ni för
att skydda er IT-verksamhet från intrång och katastrofer? Det finns
många varianter av virusprogram och backuplösningar för att skapa
en säker IT-miljö, skyddad från alla former av katastrofer.

EN KEDJA ÄR ALDRIG STARKARE ÄN DESS
SVAGASTE LÄNK!

Sunt förnuft gäller när du tittar på din helhetslösning för säkerhet
och backup. Skaffa dig en mycket klar bild över hur just din backup
är uppbyggd och vad du gör din backup på! Måste du återskapa
hela din datormiljö eller räcker det med dina dokument?

GÖR EN ÄRLIG RISKBEDÖMNING

IT-terror/kryptering, vattenskador, eld, inbrott eller hårdvaruhaveri?
Gör en aktivitetsplan efter ”worst case scenario” och bedöm vilka
steg du ska ta för att komma i drift igen. Gör en realistisk uppskattning om hur lång tid detta kan ta!
Vi ser allt för ofta en okunskap kring den egna backupen. Skaffa dig
rätt kunskap – detta är värdefullt!
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IT-SÄKERHET ÄR ATT LIGGA ETT PAR STEG FÖRE
Vi hoppas att du får nytta av dessa tre kapitel. De är en förenklad version av den överblick över er IT-miljö vi skaffar oss som er IT-partner.
Om du är intresserad av att skaffa dig denna överblick rekommenderar vi vår kostnadsfria DATIQ hälsokontroll. Ta ett helhetsgrepp,
och bedöm därefter vilka eventuella steg du ska ta för att skapa en
driftsäker, snabb och säker IT-miljö som ligger steget före.
Kontakta oss
DATIQ - Din IT-partner
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