
Azure AD Multi-Factor Authentication (MFA)

Azure AD Multi-Factor Authentication (MFA) giver et ekstra  

lag af sikkerhed på brugerniveau. Ved log-in bliver brugeren 

bedt om godkendelse via telefonen. Dette åbner for 

passwordless login, hvor authentication sker via telefonen  

samt ansigtsgenkendelse eller med Azure AD. 

Aktivering af licenser 

Aktivering af MFA på udvalgte brugere eller applikationer

Brugerguide til opsætning af MFA

Plan for aktivering af MFA på resterende brugere

Opsætning af Azure AD MFA – Conditional Access  

Azure AD MFA kan aktiveres med Conditional Access. Med 

Conditional Access opsætter vi politikker for en given situation, 

hvormed brugeren bliver promptet for MFA godkendelse. 

Dette kan f.eks. være ved login fra en ukendt lokation, en pc 

der ikke er compliant eller en specifik applikation. 

Hele pakken – 2 arbejdsdage: samlet pris 15.500 kr.

Lad os konfigurere din AD Multi-Factor  

Autentication (MFA) – Conditional Access

Med solvo it’s Conditional Access pakke får du:

Azure Security 
Gør din Azure platform mere sikker – og forhøj din Secure Score

Azure tilbyder en bred vifte af indbyggede sikkerhedstjenester som hjælper dig med 
at beskytte data, apps og infrastruktur - både hurtigt og simpelt



Med Azure AD Baseline sikrer vi jer, at de fundamentale 

konfigurationer er på plads. Ved optimering af den eksisterende 

Azure AD konfiguration og gennemgang af rettigheder, skaber  

vi fuldt overblik over brugere med privilegerede roller. 

Fordele ved Azure Security:

Væsentligt forbedret Secure Score i både Azure og Office 365

Fuld kontrol over administrator-adgange i Azure og Office 365 vha. 

Privileged Identity Management

Overvågning af adgange og handlingsplaner for uautoriseret adgang  

til Azure og Office 365 via bl.a. Azure Monitor og Log Analytics  

Hele pakken – 2 arbejdsdage: samlet pris 15.500 kr.

Azure AD Baseline pakken

Gennemgang af eksterne accounts med admin. rettigheder

Gennemgang af privilegerede roller

Forslag til oprydning i priviligerede roller

Opsætning af emergency accounts

Overvågning af emergency accounts

Forslag til yderligere sikkerhedstiltag (f.eks. Azure AD PIM)

Dokumentation

Tilføj et ekstra lag af sikkerhed med en 

”emergency” konto

Overvågning vil give jer et overblik over logins, men også 

hjælpe med håndtering af disse - herunder periodisk skift af 

password og guide ved uautoriseret brug. 

Azure Security 
Styrk sikkerheden af din Azure platform ved indbyggede værktøjer

solvo it’s Azure AD Baseline - sikrer adgangen til jeres Azure samt Office 365 og lever  
op til branchens krav og anbefalinger til sikkerhed.


