
Dansk Metal havde brug for en stabil løsning
Dansk metal havde tidligere en firewall løsning, som gav 
dem en del store udfordringer, især med latency - dvs. 
forsinkelse på deres forbindelse over mod bl.a. Microsoft 
- der var ustabilitet og tingene hang i deres systemer. 

Derfor valgte de at udskifte deres gamle firewall med en 
Firewall as a Service løsning fra NetDesign. Alle Dansk 
Metals afdelinger benytter nu NetDesigns firewall løsning 
til at tilgå internettet gennem en central og managed 
firewall - og det har løst problemerne.

Endte med at vælge Firewall as a Service
Dansk Metal havde oprindelig indhentet tilbud på en 
almindelig firewall løsning, men endte med at vælge 
Firewall as a Service-løsningen, fordi den giver dem den 
største tryghed.

Dansk Metal
Managed Firewall as a Service“ “
“

Den stigende kompleksitet i trusselsbilledet udfordrer danske virksomheder og 
organisationers it-sikkerhed. Det ved man hos Dansk Metal,  som har valgt at skifte 
deres tidligere firewall ud med en managed firewall løsning fra NetDesign. Det har 
givet dem den ro og stabilitet, de havde brug for.

Ved at skifte til Firewall as a Service fra 
NetDesign er vi kommet af med vores 

problemer med forsinkelse og ustabilitet 
i vores systemer - og det har givet os 

den sikkerhed og ro, vi havde brug for. 
Søren Præst, IT-chef, Dansk Metal  

I dag er der en stigende kompleksitet i 
trusselsbilledet, derfor er det vigtigt at 

sikre sig og finde en stærk samarbejds-
partner, der har et stort bagland, som 
er stærkt i forhold til at holde det hele 
opdateret - og som kan kan håndtere 

sikkerheden hele vejen rundt. 
Søren Præst, IT-chef, Dansk Metal  

Det at Firewall as a Service er et 
managed system, det betyder for os, at 

der er nogen, der overvåger sikkerheden 
for os 24/7, og hele tiden kan reagere, 

hvis der er et ændret trusselsbillede, 
eller hvis vi bliver udsat for trusler udefra. 

Søren Præst, IT-chef, Dansk Metal  

Søren Præst
IT-chef, Dansk Metal

Christian Plank
 IT-driftskoordinator, Dansk Metal



“ “
Det betyder NetDesigns løsning for Dansk Metal
Dansk Metal har købt en 200 Mbps Firewall as a Service 
løsning. De har valgt basispakken, som består af firewall- 
funktionalitet og AVC, som er en Application Visibility 
Control, der benyttes til at opsætte regler og kontroller for 
brug af applikationer som Facebook, Dropbox, m.m.

Løsningen betyder, at NetDesign drifter firewallen for 
Dansk Metal, som ikke behøver at bekymre sig om 
at have egne ressourcer til at konfigurere firewallen 
i forbindelse med den daglige drift. Samtidig sørger 
NetDesign for, at den firewall der er til rådighed for Dansk 
Metal, altid er opdateret og patchet til det anbefalede 
patchniveau fra Cisco.

Fordelene ved NetDesigns managed firewall 
NetDesigns managed firewall beskytter Dansk Metals 
data mod hackerangreb, fordi firewallen hele tiden 
opdateres med den nyeste software mod malware. Sa-
marbejdet betyder, at Dansk Metal sparer ressourcer 
på konfiguration, daglig drif og vedligehold.

NetDesigns eksperter gør forskellen
For Dansk Metal gør det en stor forskel, at NetDesign 
har de rigtige eksperter, i form af højtspecialiserede 
sikkerhedskonsulenter med unikke kompetencer, som 
overvåger sikkerheden og kan reagere 24/7, hvis det er 
nødvendigt.

Det er NetDesign, der drifter og vedlige-
holder det hele for os. Det betyder, at vi 

ikke behøver at bekymre os om, hvorvidt 
alt virker som det skal - det letter meget.

Christian Plank, IT-driftskoordinator, Dansk Metal

Vi valgte NetDesign som leverandør, 
fordi vi kendte dem i forvejen og havde 

et godt samarbejde - og fordi deres 
managed firewall løftede opgaven.

Søren Præst, IT-chef, Dansk Metal  



“
“ “

Hurtig og nem installering 
I forbindelse med overgangen til managed fire-
wall-løsningen oplevede Dansk Metal ingen problemer. 
Installeringen forløb hurtigt, nemt og smertefrit.

Virksomhedens værn mod internettets trusler
Med en managed firewall leverer NetDesign sikkerhed 
som en service til Dansk Metal, så alle organisationens 
forretningskritiske data er godt bekyttet mod virus og 
cyberangreb. På den måde fungerer NetDesigns Fire-
wall as a Service som et værn mod internettets trusler. 

Dansk Metal

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Med ca. 108.000 medlemmer er Dansk Metal
en af Danmarks store fagforeninger og 
A- kasser. Ca. 9.100 af medlemmerne af Dansk 
Metal er lærlinge og elever. 

For at blive medlem af Dansk Metal skal man 
have gennemført en af de mere end 90 uddan-
nelser, der hører under forbundets organisa-
tionsområde. 

Dansk Metal favner en lang række brancher 
lige fra industri, maskinarbejder-, mekaniker- 
og klejnsmede-branchen, til håndværk som 
guld- og sølvsmede-branchen, bygge- og an-
lægs-branchen samt IT og telekommunikation.

Dansk Metals hovedsæde ligger i Københavns 
Sydhavn.

NetDesign har eksperterne, som har 
styr på sikkerheden, firewallen og alle 

de ting, som man normalt skal have styr 
på i sin egen virksomhed. Derfor var det 

naturligt for os at lægge det ud, så vi ikke 
selv skal holde de kompetencer i huset.

Søren Præst, IT-chef, Dansk Metal  

Overgangen til managed firewall var 
meget simpel for os. Vi brugte ikke mere 
end en halv times tid, fra vi havde lavet 

designet, til vi var ovre på den nye løsning.
Christian Plank, IT-driftskoordinator, Dansk Metal

Efter vi har fået implementeret Firewall 
as a Service, der giver det jo en vis ro, 

og det betyder også, at vi kan være 
sikker på, at sikkerheden er håndteret 

rigtig godt.
Søren Præst, IT-chef, Dansk Metal  


