
Det man inte vet,  
det lider man av

FORTLAX  
DEFENDER

Varje dag upptäcks 400.000 
nya typer av skadlig kod. För de 
flesta företag är det helt omöj-
ligt att skydda sig mot detta, och 
att ha en säker backup är viktigt 
men räcker inte. Med FORTLAX 
DEFENDER får ni en säkerhets-
lösning som effektivt skyddar 
mot alla säkerhetshot – gamla 
och nya.

Att skapa virus och skadlig kod är idag 

något som sysselsätter fler människor än 

någonsin förr, runtom i världen. Som tur är 

finns också motmedel att ta till. FORTLAX 
DEFENDER är en tjänst som vi tagit fram 

tillsammans med ledande säkerhetsföreta-

get BITDEFENDER. Bitdefender skyddar 

över en halv miljard enheter i hela världen 

och använder maskininlärning, artificiell 

Tveka inte! Kontakta mig så  
hjälper jag dig direkt!
Andreas Pettersson | SALES/MARKETING
072-232 29 30  

andreas.pettersson@fortlax.se

Ditt företags  
immunförsvar

◾ Fångar upp även 
helt nya och okända 
hot

◾ Kräver inget arbete 
från er sida

◾ Vi sköter allt åt er

intelligens och ATC (Advan-

ced Threat Control) för att 

hela tiden ligga före virus-

skapare och hackare. Vänta 

inte till olyckan varit framme. 

Låt FORTLAX DEFENDER 
förhindra att den inträffar.



Därför ska du ta kontakt med  
oss redan idag och fråga om   
FORTLAX DEFENDER

✔	 Nya hot upptäcks varje dag på nätet, och de blir allt 
mer avancerade

✔	 Maskininlärning och artificiell intelligens låter Bitde-
fender ligga steget före

✔	 Bitdefenders Gravityzone är den mest avancerade 
säkerhetslösningen

✔	 Oberoende tester placerar Bitdefender i topp när 
det gäller att stoppa såväl kända som okända hot
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FORTLAX – personliga 
IT-tjänster med högsta 
säkerhet

Fortlax är norra Sveriges ledande datacenter 

med tre anläggningar i världsklass strax utanför 

Piteå. Vi är era personliga rådgivare och hjälper 

ert företag att växa med hjälp av smarta IT- och 

molntjänster. Vi lagrar er data i anläggningar 

av högsta säkerhetsklass på en plats där 

gjorda riskanalyser visar på extremt liten risk 

för naturkatastrofer. Dessutom driver vi alla 

våra anläggningar med 100 % grön energi och 

nyttjar naturlig kyla stora delar av året.


