
Hvorfor bør Secure DNS være interessant for jer?
Hvis det har en høj prioritet at bevare følsomme data internt i 
jeres virksomhed og samtidig at sikre et driftsikkert IT-miljø, så bør 
Secure DNS have jeres interesse.  

Sådan fungerer Secure DNS
Secure DNS er et internet trafikfilter, der blokerer for malware 
kommunikation og adgang til skadelige dele af internettet. Secure 
DNS er i særdeleshed effektiv i forhold til at bekæmpe malware, 
ransomware og tab af følsomme data. Udover at blokere for 
ondsindet indhold, så giver Secure DNS også indblik i eventuelle 
eksisterende malware i jeres IT-miljø.

Blokering af skadelige websites
Internettet bliver i større og større grad en sikkerhedstrussel, 
hvor mere end 20%* af alle nye domæner bliver oprettet til ille-
gale formål. Jeres ansattes daglige brug af internettet skaber nye 
udfordringer, da det er umuligt for almindelige brugere at se hvilke 
websites, der er sikre og hvilke, der ikke er. Ondsindet kode ses fx i 
bannere på helt lovlige websites. 

* Kilde: CSIS
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Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Secure DNS, 
er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.  
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Daglig opdatering 
Secure DNS blokerer for adgang til websites, der indeholder 
skadelig kode samt for domæner, der er kontrolleret af IT-kri-
minelle. Databasen i Secure DNS bliver dagligt opdateret med 
mere end 70.000 skadelige domæner.

Uafhængig af platform og nem at installere
Fordi Secure DNS ikke er klient-baseret, er det en meget skaler-
bar løsning, og beskyttelsen dækker automatisk alle compute-
re, tablets og smartphones på jeres netværk, lige fra Mac/PC 
til smartphones eller forskellige uautoriserede online enheder. 
Installationen af Secure DNS kræver hverken investeringer i 
hardware eller software og heller ingen nedetid. 
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Blokerer ondsindet indhold – 24/7/365
• Secure DNS er en pålidelig IT-sikkerhedsservice, der  

fungerer som et eksternt opslagsværk, så websites med  
skadeligt indhold ikke kan tilgås af virksomheden eller  
organisationens medarbejdere.

• Blokerer mere end 6.000.000 domæner med ondsindet ind-
hold.

• Der tilføjes mellem 50.000-70.000 nye domæner dagligt.

Dedikeret research-afdeling
• Det betyder, at Secure DNS responderer meget hurtigt på nye 

trusler og/eller sårbarheder.
• Så snart en ny malware bliver identificeret, bliver den reverse- 

engineered, klassificeret og blokeret i Secure DNS. På den 
måde sker der en hurtig opdatering og blokering af al den tra-
fik, der ville komme til og/eller fra denne type malware.

Let at implementere – nul administration
• Der er ingen klient software. Så snart DNS forwarderen er 

ændret, er ALLE enheder inden for parameteren beskyttet.
• Der er ingen vedligeholdelse for jer – Itadel og Secure DNS 

håndterer alt kontinuerligt.

Ingen censurering - undtagen ved skadeligt 
indhold
• Løsningen foretager ikke censurering af websites –  

medmindre der er verificeret skadeligt indhold. IT-afdelingen 
skal dermed ikke være ”smagsdommer”. Det betyder også, at 
Secure DNS ikke er i modstrid med jeres interne IT-sikkerheds-
politik. 

Komplet DNS logning – fuld sporbarhed
• Secure DNS logger alle DNS opslag – også dem, der ikke bliver 

blokeret. Gevinsten er, at der er sporbarhed i forhold til en 
eventuel infektion, der ikke blev blokeret fra dag 1.  
 

Best in class intelligence
• Secure DNS er baseret på intelligence fra en række samar-

bejdspartnere, der inkluderer omfattende overvågning af fx 
hackergrupper, command-servere og hosting-tjenester, der er 
kendt for at yde service til individer med kriminelle hensigter.  


