
”Vi har inga hemligheter”
..eller?



Vad vill angripare komma åt?

Ransomware/gisslansvirus

– Tvinga dig betala

Phishing/nätfiske 

- lura av folk information eller pengar



Vad kan man göra med ditt företags identitet?

• Be bokföringsfirman föra över pengar 

• Kontakta folk på Facebook och be dem göra saker, betala?

• Agera som företaget



Du har blivit hackad-bluff



Hur skyddar man sig?

1. Bra lösenord???



Mail som försöker lura av mottagaren lösen





På svenska



Lösenord läcker

https://haveibeenpwned.com/


Hur skyddar man sig?

1. Multifaktor- / Tvåfaktor-inloggning

2.

3. Bra lösenord



Hur skyddar man sig?

1. Multifaktor- / Tvåfaktor-inloggning

2. Bra antivirus och backup utanför kontoret

3. Bra lösenord





Hur skyddar man sig?

1. Var uppmärksam, ställ frågor

2. Multifaktor- / Tvåfaktor-inloggning

3. Bra antivirus och backup utanför kontoret

4. Bra lösenord



Backup

• Max 1 dag gammal

• Lagra utanför kontoret

• Flera kopior

• Ska inte gå att skriva över



Automatiseringar + egna ”appar”

• Kan trolla bort monotona jobb

• Kan underlätta i att få alla att följa samma arbetsprocess

• Kan vara alternativ till att ta fram dyra program



Exempel: Massmaila information

Innan automatisering
• Över 1200 unika mail skickas enligt mall
• Tog flera dagar att göra för hand

Efter automatisering
• Automatisering hämtar automatiskt rätt 

uppgifter för varje mottagare och format 
om mailet

• Knapptryck för att skicka samma mängd 
mail



Exempel: Massmaila information



Exempel: Skapa företagsanpassade program

System som skickar enkäter till personal



Exempel: Skapa företagsanpassade program



Exempel: Söklistan för BNI Tellus / BNI Solna



Exempel: Söklistan för BNI Tellus / BNI Solna



Automatiseringar + egna ”appar”

• Kan trolla bort monotona jobb

• Kan underlätta i att få alla att följa samma arbetsprocess

• Kan vara alternativ till att ta fram dyra program



Mer från Prinet
• IT support till fast pris – som en egen IT-avdelning

• Trådlösa nätverk – där man har större krav samt vill ha support

• Företagstelefoni - lättanvända växelfunktioner (fast och mobil)

• Datorer – vi pratar inte gigahertz utan nytta

• Molntjänster – Köper man tex Microsoft 365 via oss ger vi supporten

• Automatisering – Trollar bort monotona jobb

• Webbhotell – fokus på robust, snabbt och support



David Griff som driver kontorshotellet Da Appy Place:

”Jag kan varmt rekommendera att arbeta tillsammans med 
Prinet.

Det lilla kontorshotellet Da Appy Place som jag driver på Sankt 
Eriksgatan 97 har fått stöd och hjälp av Prinets duktiga personal 
sedan vi öppnade. De är hjälpsamma, lösningsorienterade och 
förklarar på ett sätt som gör att jag förstår. De har sett till att vi 
haft en extremt stabil uppkoppling och wifi och det gör att jag 
känner mig väldigt trygg. 

Anlita Prinet!”



Team - Prinet AB


