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Mailsikkerhed basisløsning  (Advanced Threat Protection) 

Virus software, som sikrer dig mod virusangreb 

Filtrering af spam og e-mails trusler på seks niveauer 

Kræver ingen installation af hardware eller software 

Baseret på det nyeste AI og machine learning 

 

… fortsætter på bagsiden 

Mailsikkerhed 
Overholder din virksomhed GDPR og Datatilsynets krav om databeskyttelse? 

 

Det kan blive dyrt for din virksomhed, hvis I ikke overholder GDPR og Datatilsynets krav om databeskyttelse. 

Vi tilbyder at komme forbi til et kort uforpligtende møde, hvis du er det mindste i tvivl.  På mødet vil  

vi gennemgå hvilket sikkerhedsniveau din virksomhed har i dag og om hvorvidt der er behov  

for yderligere tiltag for at overholde de nuværende krav. 

 

Capto’s 

mailsikkerheds- 

løsning er baseret på 

antal brugere. 

Kontakt os og få en 

samlet totalpris inkl.  

licenser, installation, 

certifikat, mv.  
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Phishing Protection – inkl. i basisløsningen 

Beskytter din virksomhed mod phishing-links, der er den største årsag til 
virusangreb, spyware og lignende på jeres computere. 

Sikrer, at dine medarbejdere ikke ved et uheld klikker på et virus-/spyware eller 
lignende link 

Løsningen blokerer skadelige webadresser, links, mv.  

Løsningen registrerer og stopper dårlige links, der er trængt igennem e-mail 
filterne 

Attachment Treat Protection – inkl. i basisløsningen 

Sikrer din virksomhed mod ondsindede attachments 

Er baseret på maskinlæring og kunstig intelligens 

De e-mails du modtager med vedhæftede filer sendes gennem et dynamisk, 
isoleret cloudbaseret virtuelt miljø, som opfanger enhver ondsindet aktivitet i 
relation til de vedhæftede filer. Også kaldet Sandboxing. 

Continuity – inkl. i basisløsningen 

Sikrer, at I kan arbejde videre med jeres e-mail ved f.eks. uventet servernedbrud 
eller planlagt vedligeholdelse. 

Gemmer automatisk al e-mailaktivitet i 90 dage, mens den primære mailservice er 
utilgængelig 

Medarbejderne kan i stedet sende og modtage e-mails via web-portal 

Alle oprettede og modtagne e-mails på web-portalen overføres til medarbejdernes 
inbox, når den primære mailservice er genoprettet 

SikkerMail  - Add-on til basisløsningen 

Omfatter de e-mails, som sendes fra din virksomhed til andre virksomheder samt 
det offentlige 

SikkerMail lever op til GDPR   

Krypterer og dekrypterer automatisk jeres e-mails 

Er et enkelt Plugin til Outlook - dine medarbejdere skal ikke ændre arbejdsvaner 

Lovgivning overholdes efter Datatilsynets krav 

Din virksomhed får et godkendt certifikat via NETS, som gælder i 3 år og som Capto 
han hjælpe dig med at erhverve 

EncryptSmart - Add-on til basisløsningen 

EncryptSmart sikrer din virksomhed, at I overholder GDPR overfor privatpersoner  

Omfatter de e-mails, som sendes til privatpersoner, som ikke har en sikker e-mail 
forbindelse 

Løsningen sikrer dig, at fortrolige e-mails ikke bliver leveret til modtagere uden 
sikker forbindelse 

E-mails opbevares på en sikker portal – som minder om e-boks funktionen 

Modtageren får en notifikationsmail om, at vedkommende skal logge ind på 
portalen og læse e-mailen 

 

Vil du vide mere 
Capto’s løsninger? 

Kontakt os 
allerede i dag og 

hør, hvordan vi 
kan hjælpe dig.  

44 20 10 10 

Capto A/S udvikler software-
baserede forretningsløsninger 
til advokatvirksomheder, 
medlemsorganisationer og 
virksomheder, der arbejder 
med ejendomsadministration. 
Der er tale om kundetilpassede 
brancheløsninger, der er 
udviklet på Microsoft Dynamics 
NAV og andre Microsoft-
teknologier.  

Capto er i dag markedsførende 
leverandør. 


