Intragen expanderar sin verksamhet- i Norden och det
snabbt ökade behovet av dataskydd i Sverige
Den ledande säkerhetsrådgivnings- och konsultfirman Intragen har skjutit fram
sina positioner ytterligare genom en etablering på den snabbt växande svenska
marknaden.

Kista, 7 oktober 2020:
Under våren 2020 lanserades Intragens nya kontor i Kista. Den ledande konsultfirman
för identitets- och åtkomsthantering, IAM, har sitt högkvarter i Storbritannien, med filialer
i Nederländerna och Finland. Sedan starten 2006 har Intragen implementerat hundratals
säkerhetslösningar för stora multinationella bolag över hela Europa.
Det beräknas att omkring 30 procent av den svenska befolkningen var utsatt för cyberbrott
under 2018. Siffran var 39 procent högre än 2017 och fortsätter att öka kraftigt, vilket gör
att allt fler företag nu ser över sin säkerhet.
Trenden och fokus på att digitalisera har kraftigt ökat för svenska företag under Coronakrisen
och allt fler organisationer använder molnbaserade plattformar. Intragen implementerar
säkerhets- och IAM-lösningar som automatiserar interna system och förenklar hanteringen av
användarkonton, allt medan känsliga företagsdata skyddas från att hamna i orätta händer.
Cybersäkerhet har också varit viktig för alla som tvingats jobba hemifrån under 2020. Behovet
av att jobba i det egna hemmet har gjort att många organisationer nu ser sig om efter ett ännu
starkare skydd, när systemen hamnar utanför kontorsväggarna.
“Vi har redan ett antal svenska kunder från nyckelsektorer och har sett en kraftig efterfrågan
i regionen. Därför förutspår vi en hög tillväxt på den svenska marknaden och planerar att
öppna ytterligare kontor i andra nordiska länder,” säger Samu Harrinvirta, Intragens
nordiske regionschef.
Intragens team på över 40 konsulter och säkerhetsexperter är marknadsledande i Europa, och
har ett mycket nära samarbete medprogramvaruleverantörer som One Identity, Ping
Identity, Picus, ServiceNow och AT&T, vars lösningar hjälper att förbättra företags säkerhet.
“Vi är en av marknadens mest erfarna leverantörer av IAM lösningar. Intragens
Stockholmskontor öppnades i våras och vi jobbar sida vid sida med våra team runt om Europa”
säger Intragens svenska marknadschef, Lotta von Schantz.

