
Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Webroot SecureAnywhere

Webroot SecureAnywhere är ett 
skydd för servrar, stationära och 
bärbara datorer som ger skydd 
av hög kvalitet för företagets 
informationstillgångar.

Skyddar era servrar och datorer

Marknadens snabbaste skanning

Webroot SecureAnywhere är världens lättaste och minsta 

endpoint protection som gör marknadens snabbaste skanning 

– normalt mindre än två minuter per dator eller server – utan 

att störa dina slutanvändare eller ta upp stora resurser av 

server/dator. Eftersom lösningen baseras på realtidsteknik är 

din säkerhet alltid up-to-date. Den skyddar mot alla de senaste 

hoten och attackerna, helt utan lokala signaturuppdateringar.

Banbrytande och modernt

SecureAnywhere™ Endpoint Protection är ett banbrytande 

och modernt Malware skydd. Genom att kombinera innovativ 

matchning av filmönster och beteendeanalys med kraften i cloud 

computing, eller molntjänster, kan SecureAnywhere stoppa både 

kända hot och förhindra okända zero-day-attacker mer effektivt 

än något annat antivirus-system.

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.



Webroot integrerar miljarder delar av information från miljontals 
sensorer för att skapa världens största nätverk för upptäckt 
av online-hot, vilket ger ett proaktivt skydd mot både kända 
och okända virus- och nätattacker. 

Fördelar
Fördelarna med 

Webroot Secure-
Anywhere är många
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Fördelarna med Webroot SecureAnywhere är många. Vi listar några av dessa:

• Ett ”next generation-skydd”.

• Både skydd mot virus och ransomeware, så kallade utpressningstrojaner. 

• Stöd för Microsoft® Windows® och Mac.

• En ny antivirusmotor SOM ger optimal resursanvändning.

• Alla nya filer matchas direkt mot sekunduppdaterad databas.

• Inga lokala uppdateringar eller distribution av lokala signaturfiler. 

• Lösningen kan skjutas ut på klienter via ett AD med GPO:er (Group Policy 

Objects).

• Banbrytande analys av filmönster och beteende.

• Molnbaserad administration av inställningar och beteenden.

• Automatisk rapportering via e-post.

• Detekterar automatiskt om processer är legitima eller skadliga.

• Eliminerar tiden mellan nya hot och uppdatering av skyddet.

• Detaljerad loggning av okända filers aktivitet och automatisk ”undo” om filen 

visar sig vara skadlig.

Vill du veta mer om Webroot eller PrimeQ? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på https://www.primeq.se/it/cloud/antimalware-som-tjanst/


