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Hvad betyder det strategiske samarbejde for dig?



Mobile medarbejdere – En IT udfordring eller forretningsmulighed…

Velkommen til vores nye medarbejder

En effektiv hverdag med effekiv IT – Spark og Collaboration

Sikkerhed omkring mobile medarbejdere – på farten og når/ hvis vi bliver hacket

Afrunding og spørgsmål

Agenda



Den nutidige og fremtidige arbejdsplads kræver

Mobilitet



Strategisk Partnerskab – nye muligheder

En stærk alliance med fokus på dig!



History line

Nyansat

Effektiv hverdag 
med IT

På Farten

Bliver hacket 
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Atea løfter de mange byggesten i Mobilitet



Atea Apple DEP Solution



Device Enrollment Program

Customers DEP account 

MDM-server

MDM/EMM løsning

Enheder auto-
konfigureres ved 
opstart/reset

Kundens iPhone/iPad/Mac enheders

serienumre/IMEI numre præ-indmeldes

i

Apple’s DEP database i Irland af Atea



Atea-automatiseret deployment 

workflow

Customers deployment 

account with Apple
Atea ERP

Atea eShop
Apples enrollment 

database
Atea DEP services

Customers MDM 

solution

Fx.:

AirWatch

Citrix XenMobile

InTune

Lightspeed

Meraki

Maas360

Customer Name



Medarbejder vs privat person i DEP/ MDM



DEP demo



Strømlinet implementering og administration
• Hurtig og effektiv udrulning og aktivering af IOS-enheder - DEP (Device Enrollment Program), forenkler IT-processen
• IT-medarbejderne kan sørge for automatisk registrering af enheder ved hjælp af tredjepartsløsninger til administration af mobile 

enheder, MDM (Mobile Device Management). Dvs. konfiguration, installation af applikationer og administration uden fysisk
håndtering af enheden.

Trådløs supervision af enheden

Zero Touch Installation: Pak ud -> 3-4 step aktivering -> Produktivitet

Atea DEP



Cisco Spark

Gør det simpelt at få en ny medarbejder godt 
fra start.

Cisco Spark, Apple og Mobile Device 
Management binder historien sammen.



Hvad er Cisco Spark



Cisco Spark er samarbejde mellem mennesker

Cisco Spark er permanent chat og beskeder

Cisco Spark er fokuserede møder i teams



Cisco Spark er deling af filer

Cisco Spark er kreativt samarbejde om fælles whiteboards

Cisco Spark er fælles videokonferencer

Cisco Spark er integration og automation



Virker på Mac OSX og IOS
Virker også på Windows og Android

Klar…parat…..start!



Roll out Cisco Spark via MDM på alle Apple Devices



Udnyt mulighederne i Active Directory integration via ADFS



Single Sign-On support i Spark giver samme login fra alle devices



Vis virksomhedens eget logo i Spark



Central opsætning af sikkerhedsindstillingerne



HR opretter Team i Cisco Spark til nye medarbejdere



Afdelingerne inviterer de nye medarbejdere indenfor



Brug bots – gør information og kompetencer søgbare



Hav noter og whiteboards med overalt



Deling af filer i Spark er tilgængelige på alle devices



Gør møderummene personlige



Native dialer support til IOS

Opkald besvares på samme måde som et telefonopkald



Alt er klart til den nye medarbejder



Ateas strategiske samarbejde med Cisco og Apple 

Set i et sikkerhedsmæssig perspektiv

Jørgen Hartig, Security Sales Specialist 

Mail: joeh@atea.dk



Hvorfor skal vi kigge på det her ? 

• Vi bliver mere og mere mobile – øget beskyttelse af kritiske data.

• Det er behov for øget visibilitet – reaktion og dokumentation

• Targeted angreb imod enkelt personer – via social engenering.

Kilde: https://www.cvedetails.com

Kilde: https://www.cvedetails.com



Hvad er målene med angrebene ?

• Opsamle og brugenavn og password

• Se, sende eller blokere beskeder

• Aktivere kamera og mikrofon

• Aflytte samtaler

• Installere programmer



Umbrella  - Secure Intelligence Gateway

Lidt statistik:

• 125 milliarder forespørgsler pr. dag

• 90 millioner daglige brugere

• 15.000 virksomheder i 160+ lande

• 25 Umbrella towers 

Intelligent proxy

Sikre sites 

Kontroller

 DNS & IP enforcement

 usikre domæner tjekkes via  
”proxy”

 URL-filtering

 SSL inspektion

Blokeret sites

Internet traffik
LAN og mobile brugere

Destination



Hvorfor ”DNS Security” ?

• Effektiv forsvar imod malware, hvor den intielle forespørgsel til et domæne 
(www.firmaabc.dk) på Internettet fra brugerne, bliver tjekkes, inden der gives adgang. Hvis et 
domæne har en dårlig ”reputationscore”, blokeres brugernes adgang til dette domæne.

• Blokering af ”call-back” trafik, hvis en brugers PC er inficeret med malware.

• Scanning af downloadede filer med Cisco ”sandboxing” teknonlogi – AMP. 

• Scanning af SSL-baserede kommunikation til ukendte domæner.

• Beskyttelse af remote brugere via redirigering af internet trafik til nærmeste ”tower”. 

• Håndhævelse af Internet politik via URL-filtering – evt. baseret på AD-tilhørsforhold.



AMP Clarity (AMP light) på Apple enheder

With Clarity’s native flow collection

Supervised device &
Cisco Security Connector 

Cisco AMP cloud 
servere

Encrypted site

Trajectory analyse - hvad laver 
disse APP på enheden ? 

Flow record Traffic flow (some w/TLS encryption)

Visibilitet på URL forspørgsler med 
alle app.  

Clarity “ligger” imellem URL-forespørgslen
far APP’en og netwærks-”stakken” – inden
HTTPS/TLS. 



Flow information om 
iOS identitet & apps

AMP
Dashboard

Cisco Security Connector på IOS 11.3

Visibilitet & Kontrol

Høj mobilitet

Requests attributed 
by iOS identity

Umbrella
Dashboard Umbrella

AMP

Dekryptering & håndhævelse
Internet forespørgsler

Log & korrelering
App flow

Clarity
App udvidelse

Umbrella
App udvidelse

1 APP til 2 formål



Hvad betyder det ? 

Bliver 

Hacket



”Privacy Policy for DK” siger…. 

På Farten



”Privacy Policy for DK” siger…. 

På Farten



”Privacy Policy for DK” siger…. 

På Farten



”Privacy Policy for DK” siger…. 

På Farten



”Privacy Policy for DK” siger…. 

På Farten



Nogen, som spiller det her ? 

give afkald på



Wordfeud app'en på Ipad kommunikerer med…



Beskyttelse i løsningen

Bliver 

Hacket



Atea, Apple og Cisco

En stærk trekløver!

3 gode grunde til at vælge Atea som din leverandør og sparringspartner på 

Sikkerhed og Mobilitet:

• Atea er Cisco Guld Partner og Apple Authorised Enterprise Reseller (èn ud af 13 i Europa)
• Atea Mobility Practice team - stærkt kompetencefelt bestående af arkitekter og specialister inden for 

Sikkerhed, Netværk, Apple IOS enheder
• Atea kan levere end-to-end løsninger - lige fra anskaffelse, udrulning og til support samt sikkerheds-

monitorering via Atea SOC 

Security & 

Network 

services

Initial 

Deploymen

t Services
Mobility

Integration 

Services

Hotline 

& 

Support



Tak fordi i lyttede

Site: Atea.dk
Facebook: Atea Danmark
LinkedIn: Atea Danmark 


