
  

Den norske kirke har fått sin egen leverandør av IKT-tjenester. Kirkepartner AS bidrar til å   

samle enhetene i Den norske kirke til ett IKT-rike, med felles verktøy for alle medarbeidere,  

og likt servicenivå til alle, der kirkens brukere er i sentrum. 

Kirkepartner AS 

Fred Olsens gate 1 

0152 OSLO 

Tlf: 21 06 07 00 

E-post: post@kirkepartner.no 

www.kirkepartner.no 

 

KIRKEPARTNER KLIENTHÅNDTERING gir mulighet for å 

ivareta sikkerheten og oppdateringen av programvaren på den enkelte 

enhet lokalt som brukeren benytter i jobbsammenheng. 

 

 

 

HVA ER KIRKEPARTNER  

KLIENTHÅNDTERING? 

Dersom du skal være trygg på at din 

identitet og alle dine data er sikre, må 

også dine enheter - enten det er PC, 

Mac, nettbrett eller mobiltelefon - være 

beskyttet. Med en arbeidshverdag hvor 

stadig flere enheter tas i bruk, og kobles 

til nettverk, oppstår nye utfordringer når 

det gjelder sikkerhet. Data og 

informasjon er noe av det mest verdifulle 

for virksomheter i dag. Mange ansatte, 

ikke minst i kirken, behandler også data 

som er personsensitivt og knyttet til 

enkeltindividers livssyn. Det er viktig at 

denne informasjonen ikke kommer på 

avveie. Når dataene ligger på 

Kirkepartner Skrivebord er dette 

ivaretatt, men når en jobber lokalt på 

den enkelte maskin må sikkerheten 

også ivaretas. Dette gjelder ikke minst 

ved stadig mer utbredt bruk av 

skytjenester. 

 

 

 

I tillegg er det ressurskrevende å sikre at 

den enkelte enhet er oppdatert og 

brukeren har tilgang til nødvendig 

programvare. Med Kirkepartner 

Klienthåndtering får kunden muligheten 

å få applikasjoner levert av Kirkepartner 

til lokal enhet, på en sikker og effektiv 

måte. Ved avslutning av arbeidsforhold 

vil en effektivt kunne foreta sletting av 

data på enheten. 

 

Kirkepartner Klienthåndtering baseres 

på Microsoft Intune og Microsoft 

Enterprice Mobility Security E5. Dette er 

en tilleggspakke som kun fås til 

Microsoft 365 E3, lisensen Kirkepartner 

benytter for alle Skrivebordbrukere.   

 

 

. 

 

 

 

 

Tjenesten er ferdig integrert med øvrige 

løsninger fra Kirkepartner. Kirkepartner 

ID og Microsoft 365 E3 + Security E5 er 

inkludert, og gir full klientbeskyttelse på 

alle fronter. Tjenesten forenkler 

administrasjonen og reduserer arbeidet, 

noe som er kostnadsbesparende. 

 

Tjenesten tilbys brukere som er på 

Kirkepartner Skrivebord. 

 

Ved behov for hjelp, kontakt 

Servicedesk via telefon eller epost. 

 

 

 

Produktkode: KIKT107 

 


