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Kaspersky udvider støtten til sundhedssektoren med gratis awareness-træning og adgang til 

deres enterprise-sikkerhedsløsninger. Samtidig giver Kaspersky nu også virksomheder gratis 

adgang til en række endpoint-sikkerhedsløsninger, så de kan sikre sig bedre mod det stigende 

antal cyberangreb, corona-krisen fører med sig. 

 

Det er afgørende for sundhedsorganisationer at sikre en stabil drift under den igangværende corona-

epidemi. Det omfatter blandt andet brugen af medicinsk udstyr og adgangen til kritiske data. Her kan 

et cyberangreb have katastrofale følger. Derfor gav Kaspersky for nyligt sundhedssektoren gratis 

adgang til deres endpoint-sikkerhedsløsninger i et halvt år. Nu udvider Kaspersky støtten med gratis 

awareness-træning og adgang til deres enterprise-sikkerhedsløsninger, som blandt andet inkluderer 

Kaspersky Endpoint Detection og Kaspersky Threat Intelligence. 

 

Gratis cyberbeskyttelse til alle virksomheder 

 

Når de cyberkriminelle udnytter corona-pandemien til deres lyssky aktiviteter, er det ikke kun 

sundhedssektoren, der står for skud. De kriminelle forsøger også at udnytte, at flere arbejder 

hjemmefra, fordi det baner vejen for nye sårbarheder, der kan kompromittere virksomheder. It-

sikkerheden bliver nemlig i langt højere grad afhængig af den enkelte medarbejders adfærd og 

hjemlige sikkerhedsforanstaltninger, når så mange arbejder væk fra virksomhedens sikre netværk.  

 

For at hjælpe virksomheder med at overkomme de sikkerhedsudfordringer, corona-krisen forårsager, 

giver Kaspersky nu licenser til alle nye og eksisterende kunder på seks måneders gratis Kaspersky 

Security for Microsoft 365. Løsningen beskytter mod malware, phishing, ransomware, spam og BEC-

angreb, hvor cyberkriminelle misbruger arbejdsmails. Derudover tilbyder Kaspersky deres nuværende 

kunder gratis licenser på endpoint-sikkerhedsløsninger, som inkluderer Kaspersky Endpoint Security 

for Business og Kaspersky Endpoint Security Cloud. 

 

“Corona-epidemien sætter mange virksomheder under pres for at opretholde it-sikkerheden, fordi 

langt flere medarbejdere end normalt pludselig arbejder hjemmefra. Det er en ekstra hovedpine for 

virksomheder, som måske også kæmper med epidemiens økonomiske konsekvenser. Under de 

ekstraordinære omstændigheder, vil vi gerne give en håndsrækning til de virksomheder, som ønsker 

et ekstra lag af sikkerhed, ved at give gratis licenser Kasperskys produkter i seks måneder,” siger 

Mark Beunk, Head of Sales for Kaspersky i Norden og Benelux. 

 

For mere information om Kasperskys tilbud, kan virksomheder og organisationer kontakte  

Simon Gaetke, Channel Account Manager hos Kaspersky, Simon.Gaetke@kaspersky.com 

 

For presserelaterede spørgsmål, kan du kontakte 

Elisabeth Due, Discus Communications, 2613 2829, due@discus-communications.dk 
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Om Kaspersky 

Kaspersky er en global it-sikkerhedsvirksomhed, grundlagt i 1997. Kasperskys dybe 

trusselsefterretninger og sikkerhedsekspertise bliver konstant omsat til innovative sikkerhedsløsninger 

og -services, designet til at beskytte virksomheder, kritisk infrastruktur, regeringer og forbrugere i hele 

verden. Virksomhedens omfattende sikkerhedsportefølje inkluderer førende endpoint-beskyttelse og 

en lang række specialiserede sikkerhedsløsninger og -services til bekæmpelse af sofistikerede 

digitale trusler i stadig udvikling. Mere end 400 millioner brugere er beskyttet af Kaspersky 

teknologier, ligesom vi hjælper 270.000 virksomheder med at beskytte det, der betyder mest for dem. 

Læs gerne mere på www.kaspersky.dk 
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