Det handler ikke
om, hvor gode
firewalls du har,
men hvor seriøs din
strategi er

Ingen er for store eller
stærke til at gå fri..!
Moderne IT-kriminalitet kan ramme os alle
DER FINDES
TRE TYPER
VIRKSOMHEDER:

Spørgsmål,

DU BØR STILLE
DIG SELV:
-

Skal jeg klikke på det her link?
Bør jeg åbne den her fil?
Er min server sikkerhedsopdateret?
Har jeg vedligeholdelse på min server?
Kører min Backup?
Har vi en politik for pengeoverførsler?
Er mit netværk sikkerheds-scannet?
Har vi en beredskabsplan?

Hæng
plakaten op på
væggen.

VI VIL STILLE DIG:
- Hvordan håndterer I jeres IT-sikkerhed?
- Hvad er balancen mellem investering og
risiko, hvad angår jeres IT-sikkerhed?
- Hvilke succeskriterier er sat for jeres
IT-sikkerhed?
- Hvem har stillet succeskriterierne - og er
de afstemt med ledelsen?

KORREKT
BEREDSKAB
KAN BLIVE
DIN
REDNING
Det er vigtigt at have en beredskabsplan, som alle kender til, så
I på kort tid kan isolere et
eventuelt angreb. Spam spredes
utrolig hurtigt, og en redningsaktion skal derfor kunne træde i
kraft mindst lige så hurtig.

IT-sikkerhed er en balancegang
mellem investering og risiko. Lige
som alle andre aspekter i en virksomhed. Brud på sikkerheden
kan have enorme konsekvenser,
og det er derfor særdeles vigtigt
at tage stilling til, hvorledes man
forholder sig til denne trussel.
Kun ledelsen i virksomheden kan
vurdere, hvilken risiko virksomheden er villig til at løbe.

Dem, der er blevet hacket
Dem, der bliver hacket
Dem der ikke ved, at de er blevet hacket

Det er ikke en beslutning
virksomhedens IT-ansvarlig
kan træffe alene.

PRODUKTER INDEN
FOR SIKKERHED

HVAD ER ...

Antivirus:

Finder, forebygger og fjerner virus, spyware og anden malware fra dine enheder.

Spamfilter:

Scanner alle dine e-mails for spam og
virus, så du slipper for 99,9% af alle uønskede e-mails.

Secure DNS:
Spørgsmål,

Find
balancen

Beskytter virksomhedens netværk mod
kendte sårbare domæner ved at blokere
ondsindet webindhold og forhindre datalæk, hvis inficering skulle ske.

Din plan for

ET GODT
FORSVAR
Digitaliseringsstyrelsen og Center
for Cyber-sikkerhed har i januar
2017 udarbejdet et skriv om
”cybersikkerhed, der virker”.
De har blandt andet udarbejdet
denne plan for et godt cyberforsvar.
1 Forankring i topledelsen

Sikrer din virksomhed mod CEO Fraud.

A Forstå cybertruslen, støt cyber		forsvaret og uddelegér det daglige
		ansvar
B Gennemfør en overordnet it-risiko		vurdering

SSL certifikat:

2 De rette tekniske kompetencer

Sikrer at tredjeparter ikke sporer din
hjemmesidetrafik eller udnytter følsomme
oplysninger fra din backend.

A Sørg for, at organisationen råder over
		de rette tekniske kompetencer eller
har adgang til dem

Ved du, hvor
essentiel din backup er,
hvis I rammes af
ransomware?

3 De grundlæggende
sikringstiltag

Med backup kan I hurtigt komme op og
køre igen – og hvis I er heldige, er det kun
få timer eller dage, I går glip af.
Uden backup kan I risikere at skulle starte
helt forfra. Med alt – kundeoplysninger,
ordre, regnskaber, lagerstatus ...

A Introducer sikkerhedspolitikken for
		nyansatte
B Udsend løbende information om
		cybertruslen.

Anti-mail spoofing:

Det sker

OGSÅ FOR DIG
Det er umuligt at gardere sig mod
menneskelige fejl - en medarbejder, der
ved en fejl kommer til at gøre noget dumt
eller klikke på noget forkert. Eller computere, som ikke er opdateret, eller ...

Det vigtigste er dog, at du gør alt
for at undgå det.

A Implementer tiltagene til sikring af
		højrisikomål
B Udbred derefter til øvrige risikomål

4 Oplysning, igen og igen

Ransomware

Krypterer filer på din computer, så du
ikke kan få adgang til det uden en krypteringsnøgle. Der kræves løsepenge for
krypteringsnøglen, og når først en computer er inficeret, kan de vandre til alle computere i netværket.

Wannacry (eksempel på ransomware)

Udnytter sårbarheder i en fildelingsprotokol og spreder sig via netværk.

Petya (eksempel på ransomware)

Når en maskine bliver inficeret, vil Petya
analysere de loginoplysninger, der er på
din maskine og bruge dem til at inficere
andre maskiner - også selvom systemet
ER opdateret. Herefter begynder Petya at
kryptere dine data.

Social Engering

Målrettede angreb mod medarbejdere for
at skade virksomheden. For eksempel via
telefonopkald, SMS, Sociale Medier, mail
eller andet.

CEO Fraud

Misbrug af domæner, som typisk udnyttes
til anmodning af pengesummer fra
”direktøren” til bogholderen. Eller deling
af spam ”medarbejdere” imellem. Falske
mails, som synes troværdige, men som er
snyd og bedrag.

5 En reaktiv kapacitet
A Start i det små og prioriter højrisiko		mål
B Opbyg relevante reaktive kompetencer

6 Løbende sikkerhedstekniske
undersøgelser
A Test det reelle sikkerhedsniveau
		løbende
B Afhold kriseøvelser og simuler angreb

7 Flere tekniske og
organisatoriske tiltag
A Styring af mobile enheder, to-faktor		 autentifikation, segmentering af net		værk
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