
Med mer än 20 års arbetslivserfarenhet som ledare inom ICT 

(Informations- och kommunikationsteknologi) över hela världen, är 

Christer en utmärkt teknisk/kundprojektledare. Med mycket stark 

processefterlevnad, fokuserar på resultat och upprätthåller sitt 

engagemang för att säkerställa att de avtalsenliga leveranserna 

uppnås. Han har ofta arbetat i mycket krävande miljöer och instabila 

länder men behållit sitt fokus under alla lokala svårigheter. Han har 

visat exceptionell uthållighet under alla sina uppdrag. Han är mycket 

detaljerad i att hantera sina projekt Han har lång erfarenhet av 

kundhantering, personalledning, underleverantörsledning, 

personalutveckling. Christer är en ledare och coach som fokuserar 

på individer var för sig såväl som det övergripande laget. Hans mål 

är alltid att få ett uppdrag gjort på ett optimalt sätt.

+46767094925

Christer 

Larsson

Quality Management

Swedish, English

Senior Project Manager

Key Account Manager 

Christer.larsson@powexithelpdesk.se

• IT Services & Business Application 
Consultant

• Cloud and virtualization

• Azure

• Operation & Maintenance

• Microsoft 365 Office 

• IT Consultant recruitment and hiring

• Many years of experience in 
Presales for NW:

• IT security with Carrier Grade 
security.

• Safety and risk management

• Software, Licenses and Hardware 
Security

• Security architecture and technology

• Communication and network 
security

• Identity and Access Management 
(IAM)

• Safety assessment and testing

• Security operations

• TAM , Technical sales 
representative in IT & measuring 
instruments in the electrical industry 

• Security 

• ISO 27001 

• IT Security (according 
to CISSP)

• GDPR 

20 years as Agile IT project manager

• Budget responsibility & Delivery 
Responsible for IT infrastructure, 
CLOUD and NW projects (up to 
35Musd 50 employees and 
subcontractors/projects)

• Specialized in contract: ON TIME/ON 
BUDGET/ON SCOPE focuses on 
results and maintains its commitment to 
ensuring that contractual results are 
achieved. 

• Methods: AGILE, ITIL PPS, PRINCE2, 
PROPs/XML (Follow PMI standard)

• Is an excellent leader, coach and 
motivation, with a focus on individuals 
separately as well as the entire team and 
gets assignments done in an optimal 
way.

• Highly structured and detailed to 
manage the work

• Has extensive experience in customer 
management and gained very demanding 
customers' trust and appreciation. Ref on 
demand

• Christer is well known for having broad 
technical knowledge and understanding 
in product areas and services that he 
manages. 

• Christer is an excellent communicator at 
all levels within both own and customer 
organizations, from CXO to technical 
teams

• Tools: Microsoft Office Primavera and 
Microsoft Project Etc

Business areas (selection)

• Service technician for More than 20 years 

• System and Component Level

• Electronics 

• Radio & Transmission 

• Computers 

• Technical leader within : 

• Installation

• Integration

• Upgrade

• Migration

• Testing

• Requirements management

• Application / Function Test

• Security tests

• Acceptance test

• 10 years as a support leader

• FLS and Tec team

• Carrier Grade IT Network that meets and 
manages: 

• High availability/service 
(99,999%Service quality

• IT security with Carrier Grade 
security. 

• Hw Examples: IPaaS/ IaaS (Azure) 
Windows servers, UNIX servers, SAN, 
VM HP, EMC, UNIX, blade severs, 
servers HP, switch Summit Extreme IP 
backbone, Packet Core, IMS,

• Application/SW/Services Example: 
Cloud COMPuting Platform as a Service 
(Paas) Infrastructure as a Service (IaaS), 
Middleware, SQL, AD, Hyper V, 
WMware, Network Solution, Billing 
VoIP,, AAA, DNS, OSS, IP PABX DB

Technical Background
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POWEX IT HELPDESK 
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Hittar innovativa och säkra lösningar som
utvecklar kundens verksamhet.

Bygger förtroende, vara den som kunden litar på och är en 
naturlig kontakt när behovet uppstår.

Partner med Kunder i ett långsiktigt  samarbete.

Samordna och utföra åtaganden.
(Lova vad vi kan ge, ge vad vi har lovat)



VEM ÄR 

POWEX IT HELPDESK

POWEX IT HELPDESK är en IT-tjänst och lösningsleverantör inom 

offentlig och privat sektor. Vi erbjuder ett komplett utbud av it-tjänster. 

Vi hjälper dig att utnyttja kraften i ny teknik samtidigt som du får ut 

det mesta av din gamla IT.

Vi arbetar med branschens bästa leverantörspartners och använder 

våra välutvecklade relationer för att dela resurser med dig. Våra 

tekniker har ett imponerande utbud av formell utbildning och 

leverantörscertifikat för att leverera dina lösningar. Vårt mål är att 

leverera lösningar som maximerar avkastningen på dina 

teknikinvesteringar.

Våra kunder drar nytta av en riktig supporttjänst 24/7, våra utökade 

tekniska resurser och snabbare service till låga kostnader.



POWEX IT ÄR PARTNER MED ARROW
 Arrow möjliggör innovation och arbetar med organisationer på över 

302 platser och i 85 länder för att tillhandahålla verktyg och teknik 
som hjälper till att bygga en bättre morgondag. 

 Som ett Fortune 113-företag har vi etablerat stabila och varaktiga 
partnerskap med över 100 leverantörer över hela världen för att 
tillhandahålla exceptionella tekniklösningar och specialiserade 
tjänster till våra kunder. 

 Våra heltäckande IT-infrastrukturlösningar och vår tekniska expertis 
som spänner över flera leverantörer ansluter kunden till toppmodern 
teknik till extraordinärt värde. 

 Arrow Enterprise Computing Solutions är ett globalt teknikföretag 
som levererar innovativa IT-lösningar för att lösa komplexa 
affärsutmaningar.

 Vi levererar mervärdesdistribution, affärsrådgivning och 
aktiveringstjänster till ledande kommersiella och offentliga 
marknader.

 Våra resurser och skräddarsydda program hjälper dig att växa 
snabbare, arbeta mer effektivt och växa ditt företag på en snabbt 
föränderlig marknad
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VARFÖR POWEX IT HELPDESK

Med mer än 20 års erfarenhet 

av etablering, drift, underhåll 

och administration av 

affärsapplikationer 

Vi erbjuder support, insikter 

och lösningar till företag 

över hela världen, varav 

vissa kan ha begränsade 

interna resurser, strama 

budgetar, växande oro för 

risk och säkerhet.

Med ett eget datacenter är vi lika glada att 

kunna leverera tjänster på plats, privata 

moln eller hybridtjänster. Som en sann IT-

leverantör genom hela produktionskedjan 

kan vi designa skräddarsydd programvara 

för att möta dina unika krav, outsourca 

delar av eller hela din IT-supportfunktion 

eller arbeta strategiskt med dig och dina 

kollegor i din IT-strategi. Genom att sätta 

våra kunder i centrum för allt vi gör är vi 

stolta över att vi fortfarande stöder våra 

allra första kunder.

Gedigen kunskap IT-infrastruktur 

och IT-applikationer, på ett säkert 

och professionellt sätt så att du kan 

fokusera på din huvudsakliga 

verksamhet

Personalledning 

coaching, bemanning 

och rekrytering

Vi ansvarar för kundleveranser av IT-

infrastruktur , CLOUD som installerats, 

uppgraderats, integrerats, DB Migrated och 

systemtestad Drift &Underhåll och support. 
Är resultatorienterade 

och har en stark 

ambition att skapa nya 

affärsmöjligheter för 

våra kunder.



POWEX IT HELPDESK FÖRETAGSSTRUKTUR

VD

HR & CFO Head of IT

Data Center & 
NOC 

Threat 
Intelligence 

(analyze, act and 
respond) 

Ticket & Incident 
handling 24/7

Network 
Device 

Management

Account & 
Project  

Management



HUR VI ARBETAR

Demand 

Function & 
Needs Mapping

Process 
mapping 

Solution

Design 

Adaptation 

Evaluation 

Prof of concept

Trail

Contract 

Rollout

Integration

Migration

Test & 
Validation

Education

O&M

Admin

Handover

Baybysitting & 
OJT  

Operation & 
Maintenance

Support

Acceptans 

In production

Operation & 
Maintenance

Support 

Admin

Rådgivning 
Fånga upp 

behov

Föreslå och 
anpassa 
lösningen 

Offert Avsiktsförklaring

FÖRSTUDIE

PLANERING LEVERANS OPERATION



POWEX IT JOBBAR ENLIGT BEST PRAXIS 

Säkerhet och riskhantering

Resurser och IT Tillgångars Säkerhet

 Kompetensbehov

 Säkerhetsarkitektur och -teknik

 Kommunikation och Nätverkssäkerhet

 Identitet och åtkomsthantering (IAM)

 Säkerhetsbedömning och provning

 Planering för kontinuitet i 

verksamheten

Anpassa säkerheten till verksamheten

 Affärs processer 

 Säkerhetsprocesser 

 Säkerhetsoperationer

 Använda kontrollramverk

IT säkerhet är fundamentet som utgör grunden för er organisations trygghet i att utföra er 

kärnverksamhet 

Inklusive säkerhets principer, standarder, riktlinjer och arbetsförfaranden

Bygga säkerhetsmedvetenhet

 Implementera effektiva säkerhets principer

 Förståelse & efterlevnadsetik

 Genomförande av säkerhetsutbildning

 Att garantera säkerheten för de anställda

Hantera leverantörer

Programvara, Licenser och hårdvarors säkerhet

Säkerhet för programvaruutveckling

Kartlägger  arbetet i en organisations cybersäkerhetsteam och är 
anpassat till både affärsmål och externa krav. 

 Krav kartläggning 

 Gap analys

 Risk bedömning

 Åtgärdsplan 

 Genomförande  



POWEX ÄR 

ITIL CERTIFIERAD
 ITIL anpassar alla gemensamma ramar av praxis och 

förenar alla domäner av IT Service tillhandahållande 
att leverera värde till verksamheten.  ITIL är det mest 
praktiska tillvägagångssättet för Service 
Management. Några egenskaper som gör ITIL till en 
global framgång är:

 Det är leverantörsneutralt: ITSM-praxis baseras inte 
på någon specifik plattform för teknik eller Industrin. 
Det är inte heller knutet till någon kommersiell egen 
praxis eller lösning utan ägs av den brittiska 
regeringen. Som ett resultat är ITIL tillämpligt på alla 
IT-organisationer.

 Det är icke-normativt: ITIL är tillämpligt på alla IT 
Service organisationer och deras kunder på grund av 
sin robusta, etablerade och tidstestade praxis. ITIL 
fortsätter att vara användbar och tillämplig inom 
offentlig och privat sektor, interna och externa 
Tjänsteleverantörer, små, medelstora, och stora 
företag; och inom någon teknisk plats.

 Det är bästa praxis: ITIL förkroppsligar lärande 
erfarenheter och tankar ledare som tillhandahålla 
bästa tjänster till kunder över hela världen



NÅGRA AV VÅRA LÖSNINGRA & TJÄNSTER
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Cyber Security

➢ Threat Anticipation 

Service

➢ Threat Hunting Service

➢ Security Monitoring 

Service

➢ Incident Analysis Service

➢ Incident Response 

Service

➢ Breach Management 

Service

FLERA TJÄNSTER & LÖSNINGAR

Firewall Security Compliance IT Services

➢ Security Perimeter 

Design

➢ Firewall Auditing

➢ Firewall 

Optimization

➢ Firewall 

Maintenance

➢ Internal Penetration 

Testing

➢ External 

Penetration Testing

➢ Continuous Security 

Testing

➢ Dynamic 

Penetration Testing

➢ GDPR

➢ ISO 27001

➢ PCI-DSS

➢ CISSP

➢ HIPAA

➢ Cyber Essential Plus

➢ Network

➢ Data Centre

➢ Collaboration

➢ Technical Consulting

➢ Managed Services

➢ Software development

➢ Agile Project 

management 

Penetration testing



EXEMPEL PÅ EN STRATEGI OCH AKTIVITETER 

FÖR ATT UPPNÅ SÄKERHET
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Access Management and MFA 
• Tiering Model and Least privilege for IT Infrastructure roles

• Review of web services and local roles primarily on PAM

• Started incremental deployment of new roles and MFA

• Implemented recurrent AD security assessment

Device Management

• Implemented security monitoring with Citrix Analytics for Security 

• Finalized inventory of “unknown” devices

• Created a governance model for Device lifecycle and allowed connections

• Established Asset Management 

• Whitelisting for apps/local disks, new routines and user instructions

Threat Intelligence (analyze, act and respond) and Incident management

• Implemented Defender for Cloud apps, Identity and 365 incl. SOC capabilities.

• Incorporated Citrix analytics alarms and OT surveillance choice

• Defined and started up preparedness (people, process, tools)

• Review and benchmark SIEM , Managed XDR-solutions based on requirements

Recovery

• Established process with SOC solution for Recovery

• Started warm site activities (where, how when) scoping/capacity/scenarios.

• HW investment decision based on scope

• Initial (first embryo) warm site implemented.

• Requirements on Backup/recovery process (RPO, RTO) 

• Isolated storage lifted out from AD Corp, implemented new domain controller

• Started penetration testing on logic domain.

Segmentation (EIT)

• Started review of current network design

• Describe to-be

• Review supplier solution and decide

• Incrementality started design and implementation (combined with Tiering model)

OT Automation IT
• Decided level and finalized mapping of OT-components

• Decided Asset Management System and started 

implementation

• Decided on an OT Governance model

• Plan and incrementally deploy Governance model

• Finalized education material, education plan and started 

training sessions

• Finalize OT surveillance PoC with Cisco Cyber Vision

• Benchmark surveillance with Defender for IoT

• Decide on surveillance supplier and implement 

incrementally.

OS Legacy and Patching

• Initial patching process and Tools in place.

aligned with Maintenance groups / Cross functional set-up



VÅRA ROLLER & KOMPETENSOMRÅDEN



Projektet har som mål att leverera i tid, inom överenskommen lösning och kostnad. Och strategin och 

tillvägagångssättet för att uppnå detta är:

 Utveckla en möjlig plan baserat på den överenskomna omfattningen av arbetet /lösningen och vad 

organisationen kan leverera

 Organisationen tillhandahåller de resurser som behövs för att leverera planen

 Överenskomna planer, alla parter ska ha konsensus.

 Presentera planen för, för att sätta rätt förväntningar

 Få alla dokument/baslinjer godkända 

 Driv uppgifter så att de passar in i den överenskomna originalplanen

 Teamleda, leverantör och projektorganisation

 Fortsätter att övervaka och rapportera förloppsstatus verser överenskomna baslinje

 Endast förändring via Change Management godkänd av styrgrupp

"PLANERA FÖR LEVERANS 

OCH LEVERERA SOM PLANERAT"

Organisation



UTRULLNINGSFAS 

– SOW / Solution

– Requirements
– Functionality 

– Time & Cost 

– Quality KPI 

– Criteria for Acceptance

– Design/Config

– Use cases 

– Resource 

planning
– Competence 

– Roles & responsibilities 

– Risk & Mitigation

– 3rd parti 

agreements 

Plan Prep Execution Accept/Closure

– Dependency’s 

planning

– Configuration 

– POC 

– Testing 

/validation

– Implementation

– Integration 

– Migration 

– Testing /validation

– Conclusion 

– Config mgm

– Acceptance

– Clean up

– Handover to 

Support

– Service 

Manual 

adjustments

– Lessons 

learnt 

DP2 DP3 DP4 DP5DP1



yes yes OK/G

O
yes yes

MIGRATIONS- OCH 

INTERVENTIONSARBETE 

MOP 

approved 
NW Freeze

Pre  and 

health 

check

NOGO

Execution 

Test OK  

and 

approved 

Fall-back 

system 

restore

Close

N
o

N
o



Tack

Christer Larsson

Christer.larsson@powexithelpdesk.se

www.powexithelpdesk.se
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Christer Larsson | LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/larssonchristera/
https://www.linkedin.com/in/larssonchristera/


UTMANINGEN FÖR 

MÅNGA FÖRETAG



VÄLKÄNDA UTMANINGAR

INOM DATOR- OCH IT-ADMINISTRATION

 Många företag har utmaningar med datorer och 

IT i sin verksamhet.

 Brister och driftstopp som orsakar förseningar, 

extra kostnader och frustration på grund av:

 Okunskap om hur man hanterar IT-miljöer och 

bygger datorstöd som hjälper verksamheten.

 Datorleverantören skyller på 

programvaruleverantören och vice versa.

 För många telefonnummer att ringa.

 Företag lägger i genomsnitt 33 timmar per 

månad på IT-relaterat arbete.



PRAKTISKA TIPS FÖR ATT

BEHÅLLA SÄKERHETEN INTAKT

21

• Små och medelstora företag är inte säkrare än

deras svagaste länk.

• Flera steg bör tas internt för att stärka 

säkerheten.

• Organisationer bör prioritera att utbilda anställda

hur de säkert kan arbeta - hemifrån eller på 

kontoret, samt förse dem med grundläggande

kunskaper i att blockera och hantera olika

säkerhetssituationer.

• Det kan vara allt från att välja lösenord på ett

klokt sätt,

• lära dem att upptäcka phishing och smishing

attacker

• samt hur de ska hantera tvivelaktiga

meddelanden och andra risker.



Översikt

Cyberangripare riktar in sig på alla typer av företag, 

oavsett storlek. Om ett företag har något som är värt att 

stjäla, som personlig identifierbar information (PII),känslig 

kunddata eller kritiska ekonomiska poster, finns det inga 

gränser för vad cyberbrottslingar kommer att göra.

År 2019 ökade antalet rapporterade säkerhetsincidenteri

för mindre företag - de med färre än 50 anställda – från 

att 33% av företagen blivit drabbade till 47%. Andelen 

attacker som rapporterats av medelstora företag - de 

med 50 till 249 anställda –ökade från 36% till 63%.

Dessa siffror är före pandemin. IMaj 2020 rapporterade 

TechRepublic att 13% av små och medelstora företag 

(SMB)ii redan upplevt en cyberattack sedan COVID-

19-pandemin började. När företag snabbt bytte till 

distansarbete ökade antalet sårbarheter, särskilt för 

organisationer som var oerfarna inom distansarbete och 

saknade tydligt definierade säkerhetsåtgärder.

Små och medelstora företag står inför samma 

säkerhetsutmaningariii som större organisationer, inklusive 

riktade attacker, ransomware, DDoS-attacker, insider 

exfiltrering, advanced persistent threats. Men ofta med 

mindre resurser för att skydda sin organisation.

Detta whitepaper beskriver vikten av säkerhet i dagens 

SMB-landskap där hackare, nätfiske, skadlig kod, 

spionprogram och virus är vanligare än någonsin. Vi 

kommer att gå igenom steg som dina SMB kunder kan 

ta, till exempel identifiera kända risker och hur man 

motverkar dessa, samt hur man utbildar anställda

om säkerhetshot. Vi kommer också berätta hur Arrow 

kan hjälpa till, samt vilka IT-lösningar och Service 

Providers vi valt för att hjälpa dig att stötta dina kunders 

säkerhetsutmaningar.

Isynnerhet kommer vi att utforska:

• Dagens främsta säkerhetshot

• Praktiska tips för att säkerställa att säkerhet

finns på plats
• Hur Arrow hjälper till att skydda små och 

medelstora företag med en end-to-end ansluten 

säkerhetsplattform

“Cybercrime is the greatest threat to every

company in the world.”

–Ginny Rometty, former IBM chairman,president & CEO

i

ii

iii

iv

Hiscox Cyber Readiness Report 2019

TechRepublic: 13% of SMBs have

already experience a cyberattack since

the COVID-19 pandemic began

TechRepublic: The 10 top security

challenges SMBs face

Europarl: Covid-19: How the EU can

helpsmall businesses

v IDC:The Impact of COVID-19 on SMBs

in Europe

Småföretag i riskzonen

I Europa definieras små och medelstora 

företag (SMB) av IDC som företag med 

färre än 5 0 0 anställda. Detta segment 

inkluderar etablerade små och 

medelstora företag, digitala-startups 

och tillväxtföretag.

Småoch medelstora företag är 

grunden för den europeiska ekonomin 

och motsvarar 9 9 % av al la företag 

inom EU. Det finns cirka 2 4 miljoner 

små och medelstora företag i EU.iv

Coronaviruspandemin hade en 

negativ effekt på ekonomin inom 

SMB-segmentet. De flesta europeiska 

företag stod inför enorma utmaningar 

och upplevde en minskning av sina

intäkter samt en del av företagen blev 

overksamma.v

https://www.hiscox.com/documents/2019-Hiscox-Cyber-Readiness-Report.pdf
https://www.techrepublic.com/article/13-of-smbs-have-already-experienced-a-cyberattack-since-the-covid-19-pandemic-began/
https://www.techrepublic.com/article/the-top-10-security-challenges-smbs-face/#%3A~%3Atext%3D%20Here%20are%20the%20top%2010%20security%20challenges%2Ccontinuity%20%2874%25%29%207%20Insider%20exfiltration%20%2873%25%29%20More%20
https://www.oberlo.com/blog/small-business-statistics
https://www.hiscox.com/documents/2019-Hiscox-Cyber-Readiness-Report.pdf
https://www.techrepublic.com/article/13-of-smbs-have-already-experienced-a-cyberattack-since-the-covid-19-pandemic-began/
https://www.techrepublic.com/article/13-of-smbs-have-already-experienced-a-cyberattack-since-the-covid-19-pandemic-began/
https://www.techrepublic.com/article/13-of-smbs-have-already-experienced-a-cyberattack-since-the-covid-19-pandemic-began/
https://www.techrepublic.com/article/the-top-10-security-challenges-smbs-face/#%3A~%3Atext%3D%20Here%20are%20the%20top%2010%20security%20challenges%2Ccontinuity%20%2874%25%29%207%20Insider%20exfiltration%20%2873%25%29%20More%20
https://www.techrepublic.com/article/the-top-10-security-challenges-smbs-face/#%3A~%3Atext%3D%20Here%20are%20the%20top%2010%20security%20challenges%2Ccontinuity%20%2874%25%29%207%20Insider%20exfiltration%20%2873%25%29%20More%20
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses
https://www.oberlo.com/blog/small-business-statistics
https://blog-idceurope.com/impact-covid-19-smbs-in-europe/
https://blog-idceurope.com/impact-covid-19-smbs-in-europe/


Dagens främsta säkerhetshot
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Cyberkriminella ökade sin anpassningsförmåga, 

uppfinningsrikedom och uthållighet 2020 och 

experimenterar för närvarande med att finna nya sätt för 

att genomföra sina säkerhetsintrång på små, medelstora 

och stora företag.

De tog tillfället i akt att utnyttja de COVID-19 restriktioner 

som sattes in för att iscensätta sina attacker. Deras 

vanligaste metoder var och fortsätter att vara:

Ransomware. Målet med denna skadliga programvara är

att blockera åtkomst till ett datorsystem eller till filer till 

en summapengar har betalats. Detta är det vanligaste

cyberhotet som ständigt ökat för små och medelstora

företag.v Den genomsnittliga kostnaden för stillestånd

i 2020 var 94% större än 2019 och sex gånger högre

än det var 2018. Vad är orsakerna bakom ransomwares 

utveckling? Nätfiske, dålig användarpraxis och brist på

slutanvändares säkerhetskunskaper.

Nästan 60% av de största volymerna av ransomware-

övergrepp som inträffade 2020 var de som involverar 

cyberbrottslingar som krypterar känslig data samtidigt 

som de hotar att släppa den till allmänheten om lösen inte 

betalades.vi

Phishing. Målet med dessa attacker är att vinna personlig

eller företagsinformation, vanligtvis via e-post.viii Faktum

är att 96% av alla phishing-attacker sker via e-post men 

kan också uppstå genom att en text öppnas eller via ett

”instant messaging” (detta kallas SMS phishing, smishing 

eller click-jacking). Smishing är ett ovälkommet yngre

syskon till phishing’s som är på frammarsch.

Angriparen lurar en person till att öppna meddelandet, 

vilket ofta leder till en ransomware attack, förlust av 

data, komprometterande uppgifter och ekonomiska 

följder. Mer vanligt än ovanligt innehåller ämnesraden i 

ett e-postmeddelande eller en text orden brådskande,

uppmärksamhet, begäran, viktigt, betalning eller gratis. En 

färsk rapport avslöjar att e-postmottagare bara öppnar 

cirka 20% av deras meddelanden; menen SMS-mottagare 

öppnar 98% av sina SMS-texter.ix

Advanced persistent threats. Dessa attacker inträffar

när skadliga (men ändå tålmodiga och smygande) hackare

börjar den långsiktiga resan för att få tillgång till en SMB-

organisations nätverk eller operativsystem.

1)De slingrar sig in i ett företagssystem genom spear-

phishing (riktade nätfiskeattacker) eller genom att överföra 

skadlig kod till nätverket.

2)De sitter avvaktande tills de anser att tiden är inne.
3)Vid attack extraherar de och stjäl känsliga uppgifter 

samt att de ofta förstör nätverksinfrastruktur för nöjets 

skull.

En studie av Ponemon Institute avslöjade att det tog 

amerikanska företag i genomsnitt 197 dagar för att 

upptäcka ett avancerat beständigt hot om intrång.x Det är 

som att ge en inbrottstjuv fria tyglar i ditt hus i sex och en 

halv månad.

Har du tidigare hört talas om ransomware-as-

a-service (RaaS)? Techopedia definierar RaaS 

som en ovanlig typ av software-as-a-service 

(SaaS) tillhandahållen som en internetbaserad

leverantörsplattform.vii En principlös leverantör 

erbjuder hackare och skadl iga aktörer en plattform -

genom RaaS – i syfte att hål la datorfiler, information 

eller system som gisslan. Med RaaS, kan en köpare 

utöka sin möjlighet att kapa ett system och hålla 

dess data som gisslan. Därmed har ransomware-

problematiken tagits till en ännu högre nivå.

Denial-of-service (DoS) and distributed denial-of-service 

(DDoS) attacks. Uppdraget för dessa typer av attacker är

att stänga ner nätverket så att människor inte kan använda

det. Detta inträffar när cyberbrottslingar avsiktligt försöker

överbelasta servrar med så mycket trafik att de kraschar.

När de lyckats, stannar trafiken, din server stängs av och

framtvingar ett stopp i arbetet och därmed förlust av 

intäkter.

Bring-your-own-device (BYOD) ti l l jobbet. Den globala

BYOD-marknaden beräknas överstiga 350 miljarder

dollar år 2022, upp från 94,15 miljarder dollar 2014.xi

När företag tillåter anställda att ta med sig egna bärbara

datorer, surfplattor och mobiltelefoner till kontoret i syfte

att använda för företagsarbete väntar flera hot. De kan

komma att ladda ner skadliga appar, vara/bli hackare, föra

med sig phishing och smishing. De kan också tappa bort

sin enhet eller få den stulen tillsammans med konfidentiell

företagsinformation.

Om företag tillåter BYOD, ska en formell policy antas 

och verkställas. Detta bör inkludera användning av 

Mobile Device Management programvara (MDM) för 

mobiltelefoner och end-point-security lösningar för

bärbara datorer och surfplattor med beteendeövervakning; 

sårbarhet och skydd för webbläsare och anti-malware-

funktioner; och rätten till ändra en enhet, till exempel en 

fjärrkontroll, om enheten skulle tappas bort eller bli stulen.

Arbeta hemifrån / nödvändig acceleration av 

molntjänster. Nästan det motsatta till BYOD-trenden är

att arbeta på distans med företagsutrustning. Även om 

små och medelstora organisationers data, applikationer

och enheter ligger utanför företagets fyra väggar (och

brandväggar) är de fortfarande ansvariga för att säkra

dessa. Och för företag som inte använde molnlösningar

innan pandemin skapade det ökade behovet av 

distansarbete en snabb och plötslig förändring som

synliggör fler sårbarheter på säkerhetsområdet.
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Insiderhot. Verizons 2019 Data Breach Investigations 

Reportxii avslöjade att mer än en tredjedel av alla 

dataintrång kommer inifrån organisationen. Avsikten 

härstammar från att en anställd uppmuntras och har 

möjlighet att sälja företagsinformation på darknet för

att tjänaextra pengar, stjäla känslig företagsinformation

-eller kunddata för att få en ny position hos ett annat 

företag eller bara för att möjligheten finns. Oavsiktlig 

delning av e-postmeddelanden med känslig information 

som kalkylark eller åtkomst till företagsinformation på ett 

öppet Wi-Fi är också säkerhetshot från insidan som kan 

resultera i stöld av data.

“We discovered in our research that insider

threats are not viewed as seriously as external 

threats, like a cyberattack. But when companies 

had an insider threat, in general, they were

much more costly than external incidents. This 

was largely because the insider that is smart

has the skills to hide the crime, for months, for 

years, sometimes forever.”

–Dr. Larry Ponemon, chairmanand founder of the Ponemon

Institute

Små och medelstora företag möter 

också Allmänhetens Granskning.

Stora bolagsnamn drabbades av cyberattacker 2020 

som till exempel Zoom, Världshälsoorganisationen 

(WHO),Twitter och Marriott International.xiii Men

hur många små och medelstora företag hamnade i 

rubrikerna?

Attacker mot små och medelstora företag kanske 

inte har uppmärksammasav de nationella nyheterna.

Men det inträffar ändå och de drabbades kunder 

vill veta vad företagen gör inom säkerhetsområdet 

(beakta ävenEU’s GDPR reglemente).

En nyligen genomförd studie kring säkerhet och små

företag visar att mindre företag ges samma intresse

för publik granskning som större organisationer.xiv

När manställde frågan om deras organisation 

någonsin hanterat en allmän granskning på grund

av en inträffad säkerhetsincident svarade 5 0 % ja. På 

samma fråga ti l l större organisationer svarade 5 1 %  

ja. Dessutom avslöjade 5 9 % av små och medelstora 

företag frivilligt årets mest betydande intrång för 

deras verksamhet.

Rapporten avslöjade också att 7 4 % av små och 

medelstora företag sa att deras kunder och andra 

intressenter ville veta hur deras data hanteras.

Detta visade att konsumenter vill att deras PII 

(personally identifiable information) ska förbli privat, 

oavsett storleken på det företag som har hand om 

informationen.

“When it comes to data protection, small

businesses tend to be less well prepared. They 

have less to invest ingetting it right. They don’t 

have compliance teams or data protection 

officers. But small organizations often process 

a lot of personal data, and the reputation and 

liability risks are just as real.”

–Elizabeth Denham, UK information commissioner,

Information Commissioner’s Office
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Följande är förslag för att säkerställa en bra

säkerhetsnivå:

För SMBs

• Begränsa åtkomsten ti l l känslig data. Det finns

ingen anledning att ge anställda nycklarna till 

information av värde. Överväg att skydda viktiga

konton med privilegierad åtkomsthantering

(Privileged Access Management). Enligt

Gartner så kommer 70% av organisationernaxv

att implementera PAM-praxis för alla

användningsfall inom en verksamhet. Det är en

ökning från de 40% som råder idag.

• Använd multifaktorautentisering (MFA). Detta

extra skydd kan avvärja attacker och är en av de

mest effektiva säkerhetsåtgärderna.

• Försvara dig mot insiderhot. Data Loss 

Prevention lösningar (DLP), utbildning och

övervakning hjälper till att avvärja skadlig eller

oavsiktliga insiders från överträdelser.

• Skapa ett incidentsvarsteam. Om det inte är

möjligt; hyr en extern incidentsvarskonsult som

kan hjälpa till att agera om behov uppstår. Detta 

ger erfarna återförsäljare möjlighet att erbjuda

en kritisk och behovsrelaterad service.

• Säkerhetskopiera system. Detta ska 

inkludera att man testar säkerhetskopiering

för att bekräfta backupens tillförlitlighet och

effektivitet.

• Skapa en handlingsplan för ransomware. 

Eftersom ransomware är det främsta

säkerhetshotet, behövs det en plan hur man ska 

agera innan det händer. Var förberedd. Öva på

handlingsplanen kontinuerligt för att säkerställa

att ett snabbt svar kan exekveras om en attack 

skulle inträffa.

För anställda i ett SMB företag

• Använd starka lösenord. En säkerhetsanalys

genomförd 2019 visade att 23,2 miljoner

användare över hela världen som råkade ut

för ett säkerhetsintrång använde “123456”

som lösenord.xv Ordet ”lösenord” användes av

mer än 3,5 miljoner människor för att skydda 

tillgången till sin känsliga information. Svaga 

lösenord fortsätter att vara ett av de vanligaste 

säkerhetsproblemen online. Därför bör man…

• Undvika riktiga ord. Hackare använder 

programvara för att knäcka ditt lösenord. 

Dessa program kan användavarje ord i 

ordlistan, lägga till bokstäver och nummer 

i olika kombinationer tills en match är 

hittad. Överväg att kombinera ditt lösenord 

med specialtecken, till exempel “%” eller 

“&”,användbåde stora och små bokstäver 

samt siffror för att öka lösenordet längd 

och komplexitet.

• Använd inte lösenord på flera ställen. 

Cyberkriminella kan ta över alla dina 

konton om du använder samma lösenord 

på flera ställen -en taktik som kallas 

”credential stuffing”. Använd därför ett 

unikt lösenord för varje konto.

• Skapa längre och mer komplicerade 

lösenord. Ju längre lösenord desto bättre. 

Fastän många webbplatser kräver minst 

åtta tecken,gå för att använda15 eller 

ännu fler. När det gäller att komma ihåg 

lösenorden...

• Använd en lösenordshanterare. En 

lösenordshanterare skapar starka och 

unika lösenord på alla enheter och 

tjänster, vilket säkerställer detsamma 

lösenord används bara en gång.

•Använd tvåfaktors autentisering. Även
om starka lösenord är kritiska, räcker det

ibland inte. Det extra steg som tvåfaktors

autentisering innebär - vare sig det gäller

e-post, sms eller biometrisk metod -ger

det en högre nivå av skydd för dina konton.

• Använd ett virtuellt privat nätverk (VPN). 

Genom att kryptera all internettrafik så gör

VPN-tjänsten det oläsligt för alla som försöker

avlyssna internettrafik.

• Installera uppdateringar. Även om det är

ett extra moment är det värt att installera

uppdateringar regelbundet eftersom de

ofta kommer med skydd mot de senaste

säkerhetsproblemen som uppkommit sedan 

förra versionsuppdateringen.

• Säkra dina hemroutrar. Detta inkluderar

ändringar i ditt default nätverksnamn(det 

kallas en ”service set identifier”), ändra

nätverkets ursprungslösenord, inaktivera

namnsändningsfunktionen, möjliggör routerns

nätverkskrypteringsfunktion och inrätta ett

gästnätverk som ger ett sekundärt nätverk för 

andra att använda.

• Installera och aktivera brandväggar. Säkerställ

att inbyggda brandväggar är aktiverade på

enheter och routrar.

• Installera en End-point protection lösning.

Även om brandväggar hjälper till att motverka

skadlig kod agerar en end-point protection 

lösning (typ av antivirus) som ett extra försvar.

• Säkerhetskopiera data. Spara dokument i till 

exempel en molntjänst. Ifall en cyberincident

raderardata på en enhet kan den återskapas

från en annan frånskild källa.

• Se upp för phishing och smishing. Om 

avsändaren inte är bekant, agera inte på

innehållet. Vanliga tecken på phishing/ 

smishing inkluderar felstavat domännamn, 

dålig stavning och grammatik, om det saknas

kontaktinformation eller om erbjudanden är för 

bra för att vara sant.

• Lås enheter som inte används. Även när du 

arbetar hemifrån se till att ha lösenordslås på

dina enheter för att säkra känslig information.

xv Security magazine: Weak passwords

caused 30% of ransomware

infections in 2019

https://www.securitymagazine.com/articles/91572-weak-passwords-caused-30-of-ransomware-infections-in-2019
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Precis när små och medelstora företag tror att 

deras system är säkra förändras landskapet. 

Cyberbrottslingar utvecklar ständigt nya metoder 

för att kapa företagens system, vilket gör det till 

synes omöjligt att vara helt säker.

De flesta små och medelstora företag tar 

säkerheten på allvar men de har dessvärre inte 

alltid samma resurser som större företag som 

många gånger kan ta hand om sin säkerhet internt. 

Att ta extern hjälp är oftast det bästa sättet att 

ligga ett steg före.

Cybersäkerhet är avgörande oavsett om en 

organisation har 10 eller 500 anställda. Hot 

fortsätter att dyka upp i stor industriell skala och 

kräver därmed ett industriellt ansvar.

När det kommer till säkerhet har vi allt: 20 års

erfarenhet av att hjälpa IT-partners och 

service providers att agera för ett ständigt

närvarande skydd till små och medelstora företag 

med en värdefull och relevant leverantörsportfölj 

som är mångfacetterad och ger en helhet av 

säkerhetslösningar.

Denna leverantörsportfölj utvecklas ständigt för

att vi ska vara up-to-date med lösningar för dig som 

partner.

Vårt mål är att göra det möjligt för våra 

återförsäljare att förstå, implementera och göra 

gynsamma affärer med säkerhetslösningar över ett 

spektrum av leveransplattformar. Våra lösningar är 

organiserade kring dessa sju viktiga pelare:

1. Nätverkssäkerhet: För att skydda nätverket 

och möjliggöra säker åtkomst.

2. Endpoint: Skydda varje enhet och hur de 

interagerar med företagstjänster och data.

3. Säker identifiering och access management 

lösningar: För att endast behörig personal ska 

ha tillgång till auktoriserade tjänster.

4. Innehåll: Säkerhet mot skadligt innehåll 

utifrån samt skydd av företagsinformation från 

oavsiktliga eller avsiktliga hot.

5. Säkerhet och sårbarhetshantering: Att ge 

övergripande perspektiv på säkerhetens status 

och medel för att bättre genomdriva policys

för hela företaget.

6. Advanced threat protection: Upptäcker 

och skyddar mot de flesta sofistikerade och 

beständiga hoten.

7. Automatiserade lösningar för säkerhet 

och övervakning: Ständig vaksamhet med 

automatiserad respons i händelse av en 

säkerhetsattack.

Mer än tre fjärdedelar ( 77% ) av små

och medelstora företag var oroliga för 

cyberattacker under första halvåret 2021, 

och något färre ( 73% ) av dem planerar att 

öka sin cybersäkerhet under de närmaste 12 

månaderna.xvi

xvi ConnectWise: Creating opportunity

from adversity: the state of SMB

cybersecurity in 2020

“It takes 2 0 years to build a reputation

and few minutes of cyber-incident 

to ruin it.”

–Stéphane Nappo, vice president and global chief

information security officer, Group SEB
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Från MSB-rapporten :

Cybersäkerhet i 

Sverige – Hot, 

metoder, brister och 

beroenden

 Kriminella aktörer drivs främst av ekonomiska incitament och är ett generellt 

hot som kan riktas mot all verksamhet. 

 Mångfalden av sårbarheter gör det möjligt för hotaktörer att använda ett brett 

utbud av attackmetoder. 

 Säkerhetsbrister uppstår om inte verksamheten arbetar systematiskt med 

cybersäkerhet. 

 Outsourcing ställer höga krav på krav och förståelse för sina egna 

cybersäkerhetsbehov och förmåga att bedöma de lösningar som erbjuds. 

 Molntjänster kan möjliggöra högre säkerhet för vissa företag, men samtidigt 

införa svårhanterade risker som kan vara svåra att förbise. 

 Komplexa beroenden i det digitaliserade samhället gör att konsekvenserna av 

cyberattacker är svåra att förstå. 

 Allt fler företag digitaliserar delar av eller hela sin verksamhet, vilket innebär 

ökade krav på tillgång till el och en fungerande uppkoppling till Internet. 

 Brist på relevant expertis inom cybersäkerhet är ett samhällsproblem.



FRAGMENTATION LEADS TO REAL RISKS FOR THE 

COMPANY 

1 Harvard Business Review, Utg. januari-februari 2016, ‘Collaborative Overload’
2 Strategic Analytics, Global Mobile Workforce Forecast, 2015-2020, november 2015
3 YouGov and Microsoft. Small and medium-sized business security concerns and practices online survey. april 2018. 

37% of global 

the workforce is mobile 2

71% of cyber attacks focus 

on small businesses 3

71 %

50% more time in 

collaborative activities 1

50 %

https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
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VISSA FÖRETAG HAR 

UTMANINGAR/SITUATIONER:
 Dåligt beslut baserat på 

dålig baslinje 

 Säkerheten äventyras 

 Kommunikationen 
misslyckas

 IT-teknik är inte i fokus 

 Ingen överblick med risker 
för högre kostnader än 
nödvändigt

 Många separata lösningar 
som fungerar dåligt 
tillsammans 

 Manuella processer som tar 
tid och resurser 

 Verktygen blir för 
små/ohanterliga i takt med 
att behoven växer och 
förändras 

 Samma information på flera 
ställen, duplicering
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SÄKERHETS AUDIT AV IT MILJÖ 

POWEX IT 

HELPDESK



GRANSKNING AV IT-

SÄKERHET 

Vi kommer att gå igenom :

• Säkerhet och riskhantering

• Programvara, licenser och hårdvarusäkerhet

• Säkerhetsarkitektur och teknik

• Kommunikation och nätverkssäkerhet

• Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

• Säkerhetsbedömning och testning

• Säkerhetsåtgärder

• Säkerhet för mjukvaruutveckling

• Affärsprocesser

En genomsökning av din IT/ERP-miljö. 
Inklusive säkerhetsprinciper, standarder, riktlinjer och arbetsrutiner. 
Detta är grunden som ligger till grund för din organisations 
informationssäkerhet. 



SÄKER IT OPERATION 

SOM TJÄNST 

POWEX IT 

HELPDESK



SOC-SOM-EN-

TJÄNST

• Vårt Security Operations Center (SOC-as-a-Service) levererar avancerade, nästa 
generations hanterade hotdetekterings- och incidenthanteringstjänster för att skydda 
din organisation från nya cyberhot som säkerställer efterlevnad.

• 24 X 7 Skydd

• Försvara dig mot de ständigt föränderliga cyberhoten med 24/7 övervakning och 
skydd.

• Högkvalificerat team

• POWEX IT HELPDESK:s SOC och SIEM är utformade för kraft och prestanda.

• Lägsta kostnad

• SOC som en tjänst är det mest prisvärda sättet att få tillgång till maximalt 
cyberskydd.

• Expertanalytiker

• Vår hanterade SOC är bemannad av högt kvalificerade, erfarna säkerhetsexperter.

•

SKYDDA DIN ORGANISATION MED EN BETRODD 

HANTERAD SOC 

( SÄKERHETSOPERATIONSCENTER )
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Proactive Threat Hunting

- Threat hunting hours included with ManagedXDR

- Continuous managed threat hunting via designated

Secureworks expert with ManagedXDR Elite

24x7 Analyst Access

Via in-app Chat, Email, and Phone

Applied Intelligence

Secureworks Network Effect, Incident Response

Findings, Secureworks CTUTM Threat Intelligence

ENDPOINT NETWORK CLOUD BUSINESS SYSTEMS

Detect

TAEGIS-DRIVEN

DETECTION

Taegis XDR analyses telemetry

from your security tools and uses

threat intelligence and advanced

analytics (machine and deep

learning, UEBA, statistical

analyses) to detect threats.

Investigate

INVESTIGATION AND

VALIDATION

Secureworks analyst

investigates and validates high

and critical alerts and makes

recommendations within 60-

minute SLA.

Respond

IMMEDIATE ACTIONS

Analyst uses Taegis to

perform agreed-upon

containment actions.

INCIDENT RESPONSE

Secureworks IR team responds

if further efforts are required.

Prevent

AUTOMATIC

PREVENTION

Taegis NGAV automatically

stops threats coming from the

endpoint.

TJÄNSTER FÖR HANTERAD

IDENTIFIERING OCH ÅTGÄRDER 



SÄKER IT INFRASTRUKTUR

SOM TJÄNST 

POWEX IT 

HELPDESK 



 POWEX IT HELPDESK är din partner för att hantera dina IT-tjänster, 

 Din försäkran om att allt kommer att fungera och att du kan koncentrera dig på din 

kärnverksamhet 

 Endast ett nummer att ringa 

 Säkerhetstjänster

 Hantering av användare

 Enhetshantering och policyer och procedurer

 24 * 7 Hjälp och reparation

 Användarutbildning och användarhjälp

 POWEX IT HELPDESK ger dig det stöd och den hjälp du behöver när det inte fungerar 

som det ska

 POWEX IT HELPDESK stöds när din IT-miljö behöver uppgraderas och utvecklas

 POWEX IT HELPDESK ger dig en säker miljö som alltid uppfyller standarder och 

föreskrifter

EN OPTIMERAD HANTERING AV DIN IT-ADMINISTRATION



SÄKERT IT NÄTVÄRK

SOM TJÄNST 

POWEX IT 

HELPDESK 



SASE SOM TJÄNST 
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SASE (Secure Access Service Edge)

Vad är SASE?

Secure Access Service Edge (SASE) är en 

företagsnätverks- och säkerhetskategori som 

introducerades av Gartner. SASE konvergerar SD-

WAN- och Security Service Edge-funktioner (SSE), 

inklusive FWaaS, CASB, DLP, SWG och ZTNA, 

till en enhetlig, molnbaserad tjänst.

Med SASE kan företag eliminera de ansträngningar 

och kostnader som krävs för att upprätthålla 

komplex och fragmenterad infrastruktur som består 

av punktlösningar, minska risken för intrång och 

dataförlust med optimal säkerhetsstatus, möjliggöra 

säkert arbete var som helst och förbättra åtkomsten 

till globala applikationer lokalt och i molnet



AFFÄRS 

APPLIKATIONER 



Cloud/Azure 



GET TO KNOW AZURE

TURN YOUR IDEAS INTO INNOVATION WITH TRUSTED AZURE 

PRODUCTS AND SERVICES

Trust your cloud

Get security from the ground 

up with the support of expert 

teams as well as proactive 

compliance that large 

corporations, government 

agencies, and startups rely on.

Seamless hybrid solution

On-premises, across multiple 

clouds, and at the edge—we'll 

meet you where you are. 

Integrate and manage your 

environments with tools and 

services designed for hybrid 

cloud.

Create on your terms

You have choices. With open source 

and support for all languages and 

frameworks, you can build the way 

you want and deploy anywhere.

Get ready for the future

Continuous innovation from 

Microsoft supports your 

development today and your 

product ideas for the future.



APPLICATIONS 



Join the fastest growing public cloud platform

 Azure is Microsoft's public cloud computing platform. With Azure, Microsoft is aggressively 

investing to build the world's PC. Microsoft Azure is the world's most compatible cloud, with 

over 70 accreditations, meeting the most stringent requirements for GDRP, HIPAA, ISO, and 

many more.

 Azure is also the cloud platform with the largest global footprint. Partners can choose from 54 

regions, more than any other cloud provider, and choose from a large portfolio of Azure ready 

services and solutions from the Azure marketplace. 95% of Fortune 500 companies trust Azure 

for their business, and Microsoft is on 120,000 new Azure customer subscriptions per month. 

That's why Microsoft Azure is the fastest growing cloud platform, surpassing both Google 

Cloud and AWS.

 Most compatible cloud

 Only pay for what you use

 Highly scalable

 Largest cloud platform

 Fastest growing cloud

 Large marketplace



MICROSOFT 365  BUSINESS

POWEX IT 

HELPDESK 



Office 365

Office-program
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

och många fler

Online-tjänster
Exchange, OneDrive (1TB), Teams, och 

många fler

Avancerade tjänster
Exchange Online Archiving

Advanced Security

Skydd mot externa hot
Office 365 Advanced Threat Protection

Multi-Factor Authentication

Tvinga Windows Defender att vara aktivt

Tvinga Bitlocker att vara aktivt

Förebygga läckage av interna data
Dataförlustskydd

Azure Information Protection 

Device management

Enhetshantering
Microsoft Intune

Windows 10 Credential guard

SSO > 10 appar

Distributionshjälp
Windows AutoPilot

Automatisk installation av Office-program

Automatisk registrering för AAD
+ +

What is Microsoft 365 Business

Extra fördelar

Konsekvent säkerhetskonfiguration på enheter 
med Windows 10, macOS, Android, och iOS

Uppgradera från Windows 7 Pro eller Windows 
8.1 Pro till Windows 10 Pro utan extra kostnad

99,9 % ekonomiskt uppbackad upptidsgaranti –
support både online och på telefon dygnet runt





MICROSOFT 365  DYNAMICS

POWEX IT 

HELPDESK 



WHAT IS DYNAMICS 365?

Dynamics 365 consists of a set of
intelligent CRM/ERP business apps to help you run your 
business and get better results
Make smarter decisions and take action that drives your 
business in:

• Sales

• Marketing

• Service

• Economy

• Operation 

• Trade

• HR

Let's look at a selection:



DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

• Better transparency in the economy
• Make informed decisions
• Create real-time financial results charts
• Get faster financial settlements and reporting
• Improve the accuracy of forecasts
• Optimize the supply chain
• Predict the optimal time for stock replenishment
• Increase sales and improve service
• Prioritize sales leads
• Convert the quote to money faster
• Deliver the projects on time and under budget
• Protect your data and comply with the 

requirements of the GDPR
• Run the business wherever you want



DYNAMICS 365 FIELD SERVICE

 PROFESSIONAL CUSTOMER FIELD SERVICE / ASSIGNMENT 
PLANNING

 Plan the assignment

 Electricity, Telecommunications, Construction, Pipes, Painting, 
Machine service, Transport, IT etc.

 Create added value with each contact

 Communicate with customers in the channels they prefer

 Use the right Resource in the right place

 Make it easier to prioritize.

 Manage resource allocations better

 Optimize resources

 Manage work history more efficiently

 Solve cases proactively faster with collaboration throughout the 
company



DYNAMICS 365 AND OFFICE 365 TOGETHER 

TO HELP YOUR BUSINESS

➢ Improved customer interaction
• Building customer relationships is a key feature of any business because it ensures 

recurring sales, which allows the company to grow. Dynamics 365 and Office 365 

integration act as a catalyst for these relationships. It enables salespeople to access, 

work with, and take action on critical data in a single window and on the go. 

➢ Less time to switch between standalone apps
• integrated Dynamics 365 and Office 365 to ensure that salespeople don't have to 

spend valuable time switching back and forth between applications to collect relevant 

information. Incorporated the two apps together for their customers, so they can 

benefit from integration without worrying about the processes involved.

➢ Promoting cooperation and communication
• broaden your organization's visibility with the D365 as it provides a single window 

where all relevant information from different departments can be accessed. When the 

sales team has clear visibility into internal operations within the company, they can 

communicate with potential customers with authority. The integration of a window 

solution in Office 365 helps salespeople offer information, send quotes, and provide 

updates to customers. This integration also ensures seamless collaboration and 

communication flow between departments, allowing CRM to automate information 

and make it available to the sales team so that they can take relevant and up-to-date 

actions.

➢ Simplified reporting
• Reporting is a central aspect of many business functions. From sales teams to production and 

accounting. Streamlining and automating these operations leads to reduced errors and 

improved productivity.

• The integration between the two platforms helps. Accountant updates Excel sheets and 

publishes them on Dynamics 365, but salespeople create insightful reports from D365 data 

within seconds, making reporting a hassle-free job for everyone.

➢ Improved ability to work on the go
• While some individuals prefer to work remotely from home, others have to work on the go. 

For example, salespeople spend most of their day in the field and require remote access to 

data about clients, warehouses, and warehouses.

• Office 365 and Dynamics 365 combine to place all relevant information such as inventory 

bill or customer orders within a single interface to promote efficient performance.

➢ Faster use
• The integration of D365 and MS Office enables sales teams to access relevant information 

with ease and convenience. Because everything is automated and made available to the user, it 

does not require extensive training to get the best out of this installation.

• Teams can seamlessly switch to Microsoft BI and download detailed monthly reports to 

understand the overall results and take corresponding actions. In addition, custom dashboards 

and live visuals in the Microsoft BI-generated report simplify access to critical insights from 

the D365 data


