
50.000 kr. til digital sikkerhed og 
ansvarlig dataanvendelse
40 procent af alle danske små og mellemstore virk-
somheder har et for lavt sikkerhedsniveau i forhold 
til deres risikoprofil. Det betyder, at de er sårbare og 
i betydelig risiko for at blive udsat for succesfulde 
hacker- og cyberangreb. Det kan have meget store 
økonomiske, langvarige og uoverskuelige kon-
sekvenser for forretningen.
For at styrke sikkerheden i små og mellemstore virksom-
heder har regeringen oprettet en pulje på 50 millioner 
kroner, som skal gå til at styrke danske virksomheders 
forsvar mod cyberangreb. 
Puljen gør det muligt for alle virksomheder med mellem 
2 til 249 ansatte at ansøge om økonomisk hjælp på op til 
50.000 kroner, som skal gå til at dække udgifter og om-
kostninger forbundet med rådgivning.
Hos Orange Cyberdefense er vi eksperter i at analysere, 
vurdere og rådgive virksomheder om Cyber Security og 
Cyber Defense. Vi har dyb indsigt i alle efterretninger 
og bred specialviden om alle de mest avendte security- 
løsninger på markedet. Det gælder også den sikkerhed, 
der beskytter dit Microsoft 365 og Azure miljø, men vi la-
ver også assessments, som omfatter en lang række andre 
teknologier fra andre leverandører.

Få lavet en assessment af dit Microsoft miljø
På baggrund af vores mangeårige erfaring, indsigt og 
viden, har vi mulighed for at gennemgå og foretage en 
grundig sikkerhedsvurdering af dit Microsoft 365 og Azure 
miljø – og vi kan komme med værdifulde anbefalinger til 
Best Practice, som betyder, at du har mulighed for at sikre 
din virksomhed mere optimalt i forhold til det aktuelle 
trusselsbillede.
Vi ved af erfaring at udvalget af tilgængelige indstillinger, 
som bruges til at sikre og administrere dit miljø, kan 
være meget overvældende for alle, der ikke har et dybt 
kendskab til Microsofts Security-løsninger eller en securi-
ty baggrund. Det er her vi kommer ind i billedet, for vi kan 
hjælpe dig med at opstille de nødvendige retningslinjer, 
for at sikre dit miljø.
Det gør vi helt konkret ved at gennemgå alle identiteterne 
i din virksomhed og vurdere* alle dine brugeres adgangs- 
tilladelser. Udover at vi gennemgår Endpoint-sikkerheden 
fra A-Z, kigger vi også konfigurationen grundigt efter i 
sømmene og ser på om alle regler og retningslinjer for 
compliance overholdes.

*Vurderingen afhænger af din nuværende Microsoft-licens.
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 ▪ Du får et Security Roadmap, som giver dig et helt 
klart billede af, præcis hvor du skal sætte ind, for at du    
hurtigt kan forbedre it-sikkerheden i din virksomhed

 ▪ En hel dag on site sammen med en af vores it-sik-
kerhedseksperter, som detaljeret gennemgår vores 
Security Assessment sammen med dig

 ▪ Grundig vejledning i, hvordan du håndterer daglige 
sikkerhedshændelser optimalt

 ▪ Hold fokus på at udvikle din forretning optimalt, i stedet 
for at bekymre dig om it-sikkerhed

Hvad får du ud af det?

 ▪ Microsoft Defender for Endpoint

 ▪ Microsoft Defender for Office 365

 ▪ Microsoft Defender for Identity 

 ▪ Microsoft Defender for Cloud Apps 

Baseret på dit miljø gennemgår vi 
følgende Microsoft 365-teknologier:

Herudover foretager vi også en grundig gennemgang af dine Azure Services. På den baggrund får du en dyb indsigt i, 
hvor godt dine Azure Services er beskyttet- og om de er lige så godt beskyttet, som du troede! 

Om puljen
Puljen på 50 mio. kr. til styrket cybersikkerhed er mål-
rettet virksomheder med mellem to og 249 ansatte, 
hvis årlige omsætning ikke overstiger 50 mio Euro eller 
en årlig samlet ballance på 43 mio Euro, at ansøge om 
økonomisk hjælp på op til 50.000 kr.

Der gives støtte til assessments og privat rådgivning, 
som kan hjælpe med at styrke SMV’ernes digitale      
sikkerhed, herunder hvordan man får styr på data,    
processer og systemer fx gennem en certificerings- 
eller mærkningsordning.

Vi gennemgår de aktuelle Microsoft-sikkerhedsfunktioner i dit miljø grundigt 
og undersøger, om alle relevante funktioner er aktiveret
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