
IT-SIKKERHED

Er din virksomhed beskyttet i 
forhold til aktuelle cybertrusler? 
Få et IT-sikkerhedstjek



Er I sikret gennem opdaterede IT-sikkerhedsprocedurer, som er forankret i organisati-
onen, og kører I periodevise sikkerhedstests?
Truslen fra cyberkriminalitet har aldrig været større, og den øges fortsat. Center for Cybersikkerhed vurderer trus-
selsniveauet som værende højt, både hvad angår cyberspionage og cyberkriminalitet. Den teknologiske udvikling 
gør, at truslerne konstant er i forandring, hvilket stiller store krav til vedholdende sikkerhedsforanstaltninger og 
beredskab. For at afdække det sikkerhedsmæssige modenhedsniveau i virksomheden, bør enhver ledelse eller 
sikkerhedsansvarlige søge svar på en række centrale spørgsmål:

Er der flere negative end positive svar, bør I som virksomhed overveje at få hævet jeres generelle sikker-
hedsmæssige modenhedsniveau.

• Hvad er vores vigtigste informationer og hvor befin-
der de sig?

• Hvilke konsekvenser har det, hvis vores vigtigste in-
formationer stjæles eller lækkes?

• Hvilken betydning har det hvis vores online-ser-
vices er utilgængelige i en periode? 

• Understøttes og sikres vores forretningskritiske data 
af informationsteknologien?

• Er vi overbevist om, at vores informationer er til-
strækkeligt beskyttet?

• Er adgangen til vitale servere og kritiske virksom-
hedsdata begrænset til administratorer?

• Er brugere begrænset af rettigheder og policies på 
PC’ere og mobile enheder?

• Er Firewall regelsæt sat korrekt op og testet for sik-
kerhedsbrister?

• Har vi en IT-sikkerhedspolitik for virksomheden?

• Har vi et beredskab og en plan hvis vi hackes eller 
angribes?

• Opfordrer vi vores tekniske specialister til at viden-
dele om cybersikkerhed med lignende organisatio-
ner samt deltage i erfaringsudvekslingsfora?

• Vurderes logdata fra virksomhedskritiske systemer 
løbende?

• Kan vi hurtigt detektere, at en uautoriseret person 
har fået adgang til vores systemer?

• Kan vi følge sporene efter en indtrængen, så dama-
ge control er så god som mulig?

Hvor god er jeres IT-sikkerhed?

Risikoafdækning

Teknologi & opsætningPolitikker

Overvågning & opfølgning



DSI-NEXT tilbyder ydelser inden for blandt andet:

• Informationssikkerhed - om at undgå tab af data eller nedbrud.

• Social Engineering - om at sikre at jeres ansatte lever op til sikkerhedspolitikken.

• Sikkerhedstest - af it-systemer, netværk og applikationer.

• Mobil sikkerhed - dækkende smartphones, tablets og apps.

• Fysisk sikkerhed - om adgangen til bygninger og servere.

Beskyttelse af virksomhedens data handler i høj grad om forebyggelse af både teknisk 
og menneskelig art. Jeres virksomhedsdata skal beskyttes bedst muligt.

Trusler og sikkerhedsbilledet ændrer sig konstant, og for at sikre 
vores kunder den nyeste og bedste viden, samarbejder vi med 
vores specialiserede partner FortConsult på specifikke IT-sikker-
hedsydelser.

FortConsult A/S leverer sikkerhedsydelser (penetrationstest og 
uvildige sikkerhedsvurderinger) til størstedelen af den finansielle 
og offentlige sektor samt en lang række danske virksomheder. 

FortConsult er ejet af NCC Group, der er et af verdens største 
it-sikkerhedsfirmaer. 

Om vores sikkerhedspartner

Virksomhedens sikkerhedsmæssige modenhedsni-
veau hæves betragteligt gennem identificering af sår-
barheder og løbende opfølgning samt efteruddannel-
se af medarbejdernes digitale adfærd. 

DSI-NEXT kan facilitere afdækning af de sikkerheds-
mæssige aspekter, og udarbejde en masterplan for om-
råder, der skal sikres. Vi sørger for implementeringen i 
jeres IT-miljø og hjælper til med at skabe sikkerheds-
procedurerne for de relevante områder.

Sikkerhedsmæssig modenhed

Er du usikker på jeres aktuelle sikkerhedsniveau eller har du allerede et ønske om at forbedre den, så bestil 
DSI-NEXT til en sikkerhedsworkshop. Her kigger vi på jeres nuværende sikkerhedsniveau, forankringen af po-
litikker i organisationen samt allerede gennemførte tiltag.

Efter workshoppen udarbejdes en kortfattet rapport, hvor DSI-NEXT kommer med konkrete anbefalinger til f.eks. 
opstramning af IT- og informationspolitikker, yderligere reviews eller regulære sikkerhedstest.
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Mere information: Tlf: 49 18 49 18 
info@dsinext.dk
dsinext.dk/it-sikkerhed

Læs mere om Penetrationtests, Social En-
gineering og Firewall reviews på: 

dsinext.dk/it-sikkerhed

Bliv opdateret på det generelle trusselsbil-
lede for cyberkriminalitet i Danmark, som 
vedligeholdes af Forsvarets Efterretnings-
tjeneste: 

fe-ddis.dk/CFCS

DSI-NEXT A/S udvikler og implementerer intuitive soft-
ware-løsninger baseret på Microsoft og Java teknolo-
gi. Virksomheden er en del af IT Relation Front-data 
koncernen, der samlet beskæftiger ca. 220 medarbej-
dere fra kontorer i København, Århus og Herning. 

Koncernen består af :


