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Cloud-baseret antivirus
- Med et væld af muligheder

Hold uønskede gæster ude af PC’en
-uden at røre en finger
Vores antivirus sikrer, at ingen uvedkommende får adgang til følsomme data
på jeres enheder.
Løsningen indeholder Endpoint Security, og dækker både PC, mobil og tablet.
Denne antivirus kendetegnes ved et minimalt tidsforbrug, fuld opdatering
omkring alle nye trusler OG en rigtig god pris.

Med Antivirus får I:
Verdens mindste klient (under 800 KB)
Central styring med fuld kontrol.
Installation på under 10 sekunder.
Passer ind i både fysiske og virtuelle miljøer.
Virker også på mobiltelefoner og tablets.
Komplet scanning af computeren på ca 2 minutter.
95% mindre CPU krævende end andre løsninger.
Ingen download af store daglige opdateringer.
Opdateres realtime - minut for minut.
Bruger næsten ingen båndbredde.
Markant højere identifikation af malware.

Prøv

gratis
i 30 dage

Vores antivirus kommer med

Journaling Rollback/Auto clean up
Hvis du imod al forventning skulle blive ramt af en virus, fjerner denne
antivirus de æ
 ndringer den har lavet i dine filer.
Det samme gælder i tilfælde af ransomware, hvor rollbackteknologen kan låse
filer op og genoprette filer der er blevet inficeret, låst og holdt for løsepenge.

Fra

15,-

pr. md/pr. enhed

Hver tredje danske virksomhed
rammes af hackerangreb
- Lad det ikke blive jer!

Remote Backup

Vi passer på jeres data!

Slip alle bekymringer om backup!
Glem alt om indkøb og vedligeholdelse af jeres egen backup-løsning.
Vi tager os af det hele for jer!
I betaler kun for det aktuelle forbrug, og er ikke bundet i uhensigtsmæssige
kasser.
OG I kan samtidig sætte en max. kvote, så I har kontrol over jeres forbrug.

Med Remote Backup får I:
Gratis telefon og e-mailsupport.
Tilsendt rapport for hver påbegyndte Remote Backup.

Betal
kun for det
i bruger

Alle data krypteres med et selvvalgt kodeord, inden de
forlader jeres netværk.
Alle data opbevares i 2 seperate datacentre i Danmark.
Alle relevante data er sikret imod oversvømmelse, brand,
nedbrud, sabotage og tyveri.
Alle data kan genskabes hurtigt via internetforbindelsen,
og kan leveres fysisk.
Backuppen udføres automatisk efter planlagte skema.
Garanti på hardware og timer ved nedbrud i hele serviceperioden
Overvågning af jeres Remote Backup løsning.
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Vi tilbyder Remote Backup af
Fysisk server

Virtuel server

Desktop

Mobiltelefon

NAS

Office 365 Seat

Ingen ekstra priser til licenser og abonnementer.

Vi klarer det hele for jer - og overvåger det!
Vejledning og rådgivning om hele Remote Backup processen.
Installation af alt nødvendig software på arbejdsstationer og servere.
Fælles gennemgangaf jeres behov for backup.
Opsætning af softwaren ud fra jeres behov.
Løbende overvågning
Fri support og rådgivning

Gratis
licens

SMS Gateway

- Nå kunderne uden forhindringer

Vil I have direkte forbindelse til jeres kunder
- uden forhindringer som spamfilter mm.?

SMS er en af de bedste og hurtigste måder at kommunikere med jeres
kunder.
Det kan være alt fra påmindelser om aftaler til gode tilbud.
Vores SMS Gateway er baseret på flere udbydere, og bruger som
udgangspunkt den h
 urtigste og mest direkte rute. Er der udfald på en rute,
skiftes der automatisk til a
 ndre ruter, for at sikre leveringern af din besked
hurtigst muligt.

Med SMS Gateway kan i:
Sende ordrebekræftelser, påmindelser, hurtige beskeder og opdateringer
Sende koder (SMS-Password)
Lave afstemninger (så som “kampens spiller”)
Modtage beskeder fra kunder
Lave SMS-konkurrencer
Lave e-mail til SMS
Få adgang til logs og statistik over sendte beskeder
Og mange andre muligheder...

Et af de bedste midler i markedsføring
Ved at bruge SMS til direkte kontakt med kunderne og som et led i jeres
markedsføring får i nogle essentielle fordele.
Det er øjeblikkeligt
beskeden kommer straks frem og læses indenfor kort tid
Det er universelt
Løsningen er ikke begrænset af platforme og kræver blot en
mobiltelefon og mobilabonnement.
Stort tilgængelighed
Kunderne har deres telefon i rækkevidde det meste af døgnet.

Fra

150,pr. md.

98%

af alle SMS åbnes og læses
indenfor få minutter efter levering

Hosted Virtuel Server

- En fleksibel, sikker
og økonomisk fordelagtig løsning

En privat virtuel server giver en række fordele fremfor en fysisk server.
Måske står I over et serverskift, mangler et alternativ til et webhotel eller
ligefrem er vokset ud af jeres webhotel? Så kunne en Hosted Virtuel Server
være en god løsning. En Hosted Virtuel Server giver samme mulighed for
administration og bruge som en fysisk server, I har blot serveren placeret i
vores CoMaSys Cloud.

Virtuel server fordele:
Spar fysisk plads
Server-virtualiseringen gør at I skal bruge mindre plads i jeres lokaler
og at I undgår støj/varmeproblemer
Spar penge på hardware og strøm
De virtuelle servere samles på færre fysiske servere - det giver en
væsentlig besparelse i udgifter til hardware og strøm.
Øjeblikkelig udvidelse af kapacitet
Hvis der opstår et pludseligt behov for mere serverkapacitet, vil det kunne
iværksættes øjeblikkeligt og I skal ikke vente på det rette hardware.
Højere oppetid
Teknologierne ved virtuelle servere gør, at de har en højere oppetid.
I kommer jer hurtigere i tilfælde af nedbrud og kan arbejde videre som før.
Fleksibilitet
I kan opgradere serveren i en periode hvor I forventer yderligere forbrug,
og kun betale ekstra for den periode I har ekstra ressourcer til rådighed.
Fuld administratorkontrol over serveren
I kan selv administrere filmapper, e-mailkonti, logfiler, analyser og
adgangskoder mv.
En solid back-up løsning - hvis uheldet er ude.
I er uafhængige af en bestemt servermodel og skal ikke vente på det
rette hardware. S
 amtidig er det muligt for jer, at teste en back-up
løsning, så I er sikre på den virker.

Priser på virtuelle servere
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Antivirus

Det lidt mere tekniske
Oppetidsgaranti på 99,7%, på netværk og server-cluster og virtuelle maskiner.
Muligt at forbinde med ISDN, FrameRelay eller fiberlinjer direkte til serverne.
Top-moderne servercluster i Danmark.
Backup og redundans på både strøm, internet, netværk og udstyr.
1 Gigabit redundant opkobling til internettet.
Vagtsikret serverlokation med 24 timers bemanding.

WIFI-NET og service

- Stærkt netværk med service

Med vores WIFI-løsning får I intelligent netværk baseret på de nyeste
teknologier. For jer betyder det at I oplever et trådløst netværk der beskrives
som stabilt, hurtigt, sikkert og fleksibelt.

Jeres nye WIFI giver jer:
Et trådløst netværk der fungerer som et samlet netværk på tværs af

accesspoints.

Access Points der kan sidde både ude og inde og farvetilpasses til
omgivelserne.
Dækning af arealer af alle størrelser og op til flere lokationer.
Mulighed for at lave adgangsbegrænsinger for større sikkerhed.
Jeres nye Access Points kan fungere uden en central controller og
kan udvides efter behov.
Integration til Active Directory

Uforpligtende Proof of Concept
Det betyder vi kommer ud og sætter løsningen op,
hvorefter I tester det i en periode. På den måde er I
sikre på, at den lever op til jeres forventninger og
behov, inden I investerer i løsningen.

Serviceaftale
Med en WiFi serviceaftale sikrer I jeres investering bedst muligt.

Serviceaftalen inkluderer:
Vedligeholdelse af netværksenheder.
Opgradering af firmware og software efter behov.
Udskiftning af hardware efter behov.
Garanti på hardware i hele serviceperioden.
SiteSurveys udført til fordelagtige priser.
Controller som øger præstationerne af selve netværket.
Centraliseret Captive Portal.

Fra

75,-

pr. md
for service aftale

Firewall-as-a-service
Den ultimative sikkerhed
- samlet i én løsning

Abonnement på sikker drift og vedligeholdelse
En firewall er nødvendig i beskyttelsen af jeres netværk og data.
Den fungerer som et skjold imellem jeres enheder og internettet.
Den scanner datapakker, filer, mails mm. som udgør en trussel og sikrer de
ikke kommer igennem til jer
Abonnementet består af Sophos XG Firewalls. Denne firewall kendetegnes
ved at den gør trusler synlige, stopper dem og isolerer dem.
Og den er fuldt integrerbar med Sophos Antivirus og opsnapper på den
måde endnu flere trusler.
– En løsning der med garanti tager jeres virksomhed til et nyt og højere
niveau.

Med Firewall-as-a-service får I:
Fuld support
Fri support på mail og telefon
Lokalt lager
Vi har altid en ekstra firewall på lager, og kan lave hurtig
udskiftning.
Hardwaregaranti
Der er frit skift af hardware ved fejl – inkl. timeløn og konfiguration.
Hardwareboks, installation og konfiguration
Inkluderet i abonnementet og implementeres ved opstart.

En Firewall skal gøre mere end at sikre jeres netværk
Den skal også sikre, at I kan arbejde uforstyrret og at cloudbaserede
programmer kan køre uden forstyrrelser.
Sophos XG Firewalls gør meget mere end det:
Gør de skjulte risici synlige
Overordnet synlighed i risikabel aktivitet, mistænkelig trafik og
		
avancerede trusler hjælper med at genvinde kontrol over netværket.
Stop ukendte trusler
Kraftfulde netbeskyttelsesteknologier, som dyb læring og indbrudsfore
byggelse, holder organisationen sikker.
Isolerer inficerede systemer
Automatisk trusselsrespons identificerer og isolerer øjeblikkeligt
kompromitterede systemer på netværket og stopper trusler fra at
sprede sig.

Firewall-as-a-service giver jer:

Optimal og avanceret beskyttelse af jeres data

Mere tid til at arbejde med det I brænder for

Forudsigelig økonomi ift. datasikkerhed

Fra

500,pr. md.

Microsoft 365

Produktivitet og samarbejde
- når og hvor som helst

Boost produktiviteten med Microsoft 365

- Bekymringer om serverdrift, softwarelicenser og
softwareopdateringer er historie
Microsoft 365 er cloudbaseret og tilbyder hele eller dele af den kendte
Officepakke i abonnementsform pr. bruger.
Udvalget af pakker er stort, det hele kører automatisk og kan nemt reguleres
hvis jeres behov ændrer sig.
Abonnementet giver let adgang til arbejdsmateriale, uanset tid og sted.
Det samme gælder samarbejde, hvor kommunikation og samarbejde i filer,
foregår ubesværet trods møder, hjemmearbejdsdage, transporttid mm.

Med Microsoft 365 får I:
Officeprogrammerne I kender
I får adgang til de store og populære programmer enhver virksomhed
har brug for, som Word, Excel, PowerPoint m.m. til en fast månedlig
pris. Programmerne fungerer også offline.
Reducering af jeres IT-udgifter
Med abonnementsformen ved I altid hvad jeres månedlige omkostning pr.
bruger er og der kommer ingen ubehagelige økonomiske overraskelser.
De nyeste programmer og seneste opdateringer
Alle produkterne i Microsoft 365 opdateres løbende til den nyeste
version. I kan derfor være sikre på, at have de nyeste features.
Realtime synkronisering af alt I har behov for, så I kan yde jeres
bedste
Let adgang og konstant synkronisering til mail, kalendere, filer,
dokumenter, kontakter mm. uanset om enheden er tablet,
mobiltelefon eller en computer.

Populære pakker fra microsoft 365

Microsoft 365
basic

Microsoft 365
standard

Inkluderer

Inkluderer

Office-pakken
Mailtjeneste
One-Drive
+
mange flere produktivitets- og
samarbejdstjenester

Mailtjeneste
One-Drive
Skype
+
mange flere produktivitets- og
samarbejdstjenester

Kr. 78,70

Kr. 31,50

Alle priser oplyst er pr. måned. pr. bruger ekskl. moms, ved kvartalsvis binding.

Fuld fokus på sikkerheden
Datacentrene som der gøres brug af i Microsoft 365 er topsikrede.
Centrene er bygget med flere lag af fysisk sikkerhed. I det sjældne tilfælde, at
der skulle ske jeres data noget, sikres de alligevel ved kontinuerlige og jævn
ligeback-ups og har en oppetid på 99,9 % - så tjenesterne altid er tilgængelige
for jer.
Microsoft 365 følger desuden ISO 27001, den internationale standard til
informationsikkerhed og ISO 27018 som giver beskyttelse ift. privatlivets fred,
når det gælder personlige oplysninger lagret i skyen.

Spamfilter

- Kvalitetsscanning af jeres e-mails

Spamfilter og e-mailscanning. Uanset kaldenavn gør produktet en kæmpe
forskel i jeres hverdag.
I undgår uønskede e-mails med dette hostede produkt.
Før e-mails leveres videre til jeres mailserver, scannes og filtreres de i vores
servere - på den måde undgår I virus og spammails i jeres indbakke, da de på
forhånd er sorteret fra.

Hvad får I med et spamfilter?
30 filtre sikrer at I undgår spammails
Kun reelle e-mails kommer frem til jeres mailserver - virus og
spammails filtreres fra. En e-mail skal igennem 30 filtre for at komme til
mailserveren og filtrene opdateres løbende.
Sikre servercentre i Danmark
Alle scannere er placeret i servercentre, med flere servere om opgaven.
Serverne er placeret på forskellige lokationer, i Danmark og andre lande.
Hvis et servercenter går ned, bliver der stadig leveret e-mails.
Mail-backup med i prisen
Vores server gemmer alt posten indtil den kan leveres til jeres server derfor mister I ingen e-mails, hvis mailserveren er nede for en tid.
I går ikke glip af noget
I bestemmer om uønskede e-mails slettes eller markeres før de leveres.
Større serverressource
I slipper for unødvendig trafik og minimer ressourcebruget på serverne.

Priser på e-mailscanning
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Op til 200
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Pris pr.
bruger pr.
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Kr. 22,00
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Kr. 14,00

Kr. 12,00

Alle priser oplyst er pr. måned. pr. bruger ekskl. moms.
Der betales samme pris for alle brugere.

Spar penge og slip for unødvendigt brug af timer
Alternativerne til et spamfilter kan være antispam og antivirus til jeres
mailserver. En bekostelig affære, som skal vedligeholdes.
Det løber op i en del timer på årsbasis. Timer I sparer ved at bruge et
spamfilter.

90%

Af alle e-mails i Danmark
er spam-eller virusmails
- som medfører besvær, risiko og udgifter

Webhoteller

Ydelse, muligheder og support
- Som du forventer det

Har I eller ønsker I en hjemmeside, blog, webshop eller lignende, så har I brug
for et godt webhotel.
Vi kan tilbyde et professionelt webhotel med alt det I har brug for.
I skal ikke bekymre jer om drift, oppetid og stabilitet, men lade os tage os af
det tekniske. I skal kun bruge energi på at skabe indhold på jeres side.

Vores webhotel-løsning giver jer:

Høj
oppeti d

Fri suppor t
via email og telefon

1-Click installation
af WordPress

Fuld daglig backup - en tryghed for jer!
Vi tager en daglig backup af jeres data.
Så hvis tilfældet er ude, kan de genskabes.
Nemt kontrolpanel
Kom nemt i gang med at skabe jeres indhold med let installation af
WordPress - det f oretrukne CMS i verden.
Alt drives fra Danmark
Vores webhoteller drives fra vores egen serverpark placeret i Danmark.

Priser på Webhoteller
Pris pr. måned

Pakker
Webhotel basis inkl. 1 GB plads, 5 e-mailadresser og 10 GB trafik
pr. måned

Kr. 150,00

Webhotel Business inkl. 1 GB plads, 5 e-mailadresser og 1 TB
trafik

Kr. 249,00

Webhotel Business Plus inkl. 100 GB plads, 50 e-mailadresser og
1 TB trafik

Kr. 599,00

Wordpress Updater Service (autoupdate til bedste version ift.
plugins)

Kr. 199,00

Gennemskuelige priser
Sammensæt det ønskede webhotel ud fra prislisten ovenfor, ud fra
parametrene p
 lads, e-mailadresser, og trafik.

Alt i behøver for at skabe en god hjemmeside
SSL til fordelagtige priser.
Jeres tilstedeværelse og mulighed for at blive fundet på Google
afhænger af om I har et SSL-certifikat på jeres side.
Færre kunder pr. server i forhold til andre udbydere.
Gør at siden kan håndtere rigtig mange besøgende på en gang, så I
aldrig går glip af kunder online.
Ubegrænset antal FTP konti, websites og E-mail Alias
Fremstå professionel med personlige e-mails og alle de e-mails I får brug
for.
Gratis DNS hosting for alle domæner.
Viderestil f.eks. flere domæner til samme hjemmeside.
Ubegrænset antal MySQL Databaser, antal domæner og websites.I
slipper for unødvendig trafik og minimer ressourcebruget på serverne.
Mulighed for .NET, PHP og ASP Classic.
Det er forkelligt hvilket sprog man benytter sig af. Derfor er det vigtigt at
der er mulighed for flere sprog og modulerne til disse.

CoMaSys ApS
Unsbjergvej 11
5220 Odense SØ
Tlf: 70 269 267
info@comasys.dk
www.comasys.dk
Vi glæder os til at høre fra jer!
Alle priser i brochuren er ekskl. moms.
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

Der tages forbehold for trykfejl, tastefejl og prisændringer

