SecureAnywhere gör jobbet på Kontorsvaruhuset
Kontorsvaruhuset försörjer Sveriges kontor, industrier och myndigheter med produkter och tjänster inom
kontorsfackhandeln. De har ett brett sortiment och fungerar som en naturlig helhetsleverantör på den Svenska
marknaden. Mattias Westerlund är driftansvarig för IT-infrastrukturen i verksamheten som omfattar cirka 500
användare. Bland användarna finns cirka 130 fältsäljare som mestadels arbetar utanför Kontorsvaruhusets nätverk.

Utmaningen med en spridd organisation
Utmaningen har varit att hitta en lösning som fungerar oberoende av var användaren
befinner sig och ger ett starkt malware-skydd utan att ställa till problem eller stjäla
onödigt mycket prestanda. Verksamheten har tidigare använt sig av två olika antivirusskydd, men när licenserna för de tidigare produkterna löpte ut såg Mattias Westerlund
chansen att implementera ett gemensamt och bättre skydd för samtliga användare.
Målet var att minimera administrationen men samtidigt hitta ett bättre skydd för
verksamhetens datorer och servrar.

Problem med tidigare antiviruslösningar
Delar av Kontrosvaruhusets användare använde sedan tidigare av ett AntiVirus-skydd
som marknadsförts som ”Cloud Antivirus”, men den lokala programvaran var
fortfarande relativt stor och resurskrävande. Det enda som egentligen var molnbaserat
var administrationen. Resterande användare hos Kontorsvaruhuset skyddades tidigare
av en traditionell AntiVirus-mjukvara.
”Vi har haft problem med att antivirusprogrammen inte upptäckt skadlig kod och vissa
uppdateringar har ställt till problem på våra servrar” säger Mattias. Mattias har lång
erfarenhet från IT-branschen och har arbetat med många olika antivirus-produkter
genom åren.

”Vi använde redan spamfiltrering från WeCloud och när min kollega Daniel berättade om SecureAnywhere så tyckte
jag att den var så pass annorlunda i jämförelse med andra antivirusprogram att jag blev nyfiken”.
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Enkel installation och smidig migrering
Under utvärderingen av SecureAnywhere installerades systemet på både äldre interna datorer, men också på
verksamhetens nya laptops. Mattias inkluderade även ett antal servrar i utvärderingen. ”Det är viktigt att
antivirussystemet har en liten footprint, speciellt i vår Citrix miljö där flera system delar på resurserna”.
Eftersom flera av användarna ofta befinner sig utanför det egna nätverket hos Kontorsvaruhuset var det viktigt med en
smidig och enkel implementation. Installationspaketet för SecureAnywhere är mindre än 1 Mb och installeras på cirka
10 sekunder. Mattias kunde därför med enkelhet implementera skyddet hos alla användare utan några problem med
distribution av stora installationspaket eller nedladdningar över svaga uppkopplingar.
Utvärderingen av SecureAnywhere påvisade luckor i tidigare antiviruslösningar
Under testperioden upptäckte SecureAnywhere skadlig kod, som inte detekterats av tidigare antivirusskydd, på nästan
var tionde dator. Totalt upptäcktes 5-6 nya skadliga koder på de 50 datorer som ingick i utvärderingen av
SecureAnywhere. ”Det är alltid svårt att veta hur pass mycket bättre ett antivirusprogram är på att hitta virus, men vi
har varit förskonade sedan vi började använda SecureAnywhere”.

”Administrationen är en dröm”
Idag har SecureAnywhere implementerats i hela verksamheten och skyddar aktivt samtliga datorer och servrar hos
Kontorsvaruhuset. Mattias har fått en bättre överblick och smidigare administrationsverktyg i och med den
webbaserade kontrollpanelen där han direkt får larm och status på samtliga datorer – oavsett om de befinner sig
innanför eller utanför det egna nätverket. ”Via kontrollpanelen kan inställningar och policy's justeras live för alla
användare, jag får direkt information någon dator inte varit uppkopplad på länge, och jag har också koll på vilken
version av SecureAnywhere som används. Administrationen är en dröm, oerhört smidigt”, säger Mattias.
Mattias förklarar att lösningen sparat mycket tid åt både honom och Kontorsvaruhuset, han uppskattar att han lägger
mindre än hälften av den tid han tidigare tvingas lägga på uppdateringar, administration och drift av antivirussystemet.
”SecureAnywhere trycks in automatiskt, sedan flyttar jag den eventuellt till en viss grupp i kontrollpanelen, sedan gör vi
inget mer med den.”

Webroot SecureAnywhere
SecureAnywhere™ AntiVirus är ett banbrytande och modernt malware-skydd. Genom att kombinera innovativ
matchning av fil-mönster och beteende-analys med kraften i cloud computing kan SecureAnywhere stoppa både kända
hot och förhindra okända zero-day-attacker mer effektivt än något annat antivirus-system. Världens lättaste och
minsta antivirusklient gör marknadens snabbaste skanning, normalt mindre än två minuter per dator eller server, utan
att störa dina slutanvändare. Eftersom lösningen baseras på relatids-teknik är din säkerhet alltid up-to-date, den
skyddar mot alla de senaste hoten och attackerna helt utan lokala signaturuppdateringar.

Erfarenhet och kvalificerad leverantör
Som ledande Skandinavisk leverantör av Webroot SecureAnywhere erbjuder WeCloud kvalificerad och personlig
support med lång erfarenhet av externa säkerhetslösningar. Webroots plattform används av miljontals användare i
hela världen och i Skandinavien har WeCloud levererat lösningen till mer än 1.500 partners och slutkunder. Bland
WeClouds kunder finns både privata, statliga och kommunala verksamheter i alla storlekar. Verksamheten omsatte 20
miljoner kronor med positivt resultat under det senaste verksamhetsåret och förväntar en fördubblad omsättning
under innevarande räkenskapsår.
www.wecloud.se
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Postadress
Ängelholmsgatan 1
214 22 Malmö
E-post
info@wecloud.se

Besöksadress
Ängelholmsgatan 1
214 22 Malmö
Webb
www.wecloud.se

Telefon
Nat 040-617 33 40
Int +46 40 617 33 40

Telefax
Nat 040-692 84 11
Int +46 40 692 84 11

Bankgiro
618-1119

Organisationsnr.
556804-5628

