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Komplex it sårbarhedsscanning
Komplex it sårbarhedsscanning (vulnerability scan), gennemgår minutiøst de på forhånd aftalte IP ranges, og
afdækker sårbarhederne i det udstyr som er placeret på netværket. Vi planlægger sammen hvilke dele af jeres
netværk, der skal testes og scannes, samt aftaler hvornår scanninger skal udføres.
En sårbarhedsscanning kan udføres som både en Intern og ekstern scanning. En ekstern scanning er målrettet mod
angreb der kommer udefra. Vi skanner jeres offentlige IP adresser, og kan typisk finde ud af om I har sårbarheder
på web servere, ftp servere, vpn, firewalls osv, som er eksponeret imod internettet.
En Intern scanning er målrettet de interne systemer, eksempelvis servere, arbejdspladser, smartphones på det
trådløse netværk, netværksudstyr m.m. En intern scanning kan udføres både med og uden brugernavn og
adgangskode til de systemer som scannes. Forskellen ligger i hvor dybt scanningen kan få lov at dykke ned i de
bagvedliggende systemer, og afdække sårbarheder.
Der kan scannes for sårbarheder i form af kendte sikkerhedshuller, virus, malware, backdoors, enheder som
kommunikere med botnet-inficerede systemer, kendte / ukendte processer og webservices som linker til sider med
skadeligt indhold.
Platformen som benyttes til scanningen, kender en bred vifte af netværksenheder, servere, operativsystemer,
databaser og applikationer i både fysiske og virtuelle miljøer. Selve scanningen, analysen og udarbejdelse af
anbefalinger på baggrund af det indsamlede materiale, udføres af vores netværks- og sikkerhedsspecialister.
Når scanningen er afsluttet, kommer vi ud gennemgår rapporten over fundne sårbarheder sammen med jeres it
afdeling, samt vores anbefalinger og konkrete løsningsforslag. Rapporten kan samtidig bruges som dokumentation
overfor it-revisionen, og kaste lys over evt. ukendte enheder eller andre former for ”skygge it”, der er placeret på
netværket i den periode, scanningen udføres.
Vores it og netværksspecialister bistår gerne med at få gennemført de ændringer og anbefalinger som rapporten
kommer med, og vi kommer gerne med et prisoverslag på at få opgaven udført. Såfremt du vælger at lade Komplex
it implementere og udføre ændringerne, laver vi uden beregning en ny scanning, hvor rapporten udleveres som
dokumentation for at ændringerne er udført og sårbarhederne afhjulpet.
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Forudsætninger







Sårbarhedsscanningen udføres remote og indenfor normal åbningstid, som er hverdage mellem 08.30 - 16.30,
fredag 08.30 - 16.00. Alternativt kan scanningen scheduleres til udførsel udenfor normal arbejdstid
Der installeres en virtuel server i kundens virtuelle miljø, hvorfra softwaren, der benyttes til scanningen,
afvikles fra. Når opgaven er afsluttet, fjernes den virtuelle server igen
Remote adgang til kundens netværk, i scanningsperioden
Den virtuelle server, hvorfra scanningen udføres, skal have adgang til de VLAN / IP adresser, som kunden
ønsker skal indgå i scanningen
Alt indsamlet materiale omkring kundens installation, opbevares fortroligt og udleveres til kunden når
opgaven er afsluttet. Materialet udleveres på fysisk medie til kunden, efter gennemgangen af rapporten
Der indgås en skriftlig aftale mellem kunden og Komplex it, om udførsel af opgaven, og hvor kunden
acceptere de vilkår og evt. risici der måtte være i forbindelse med gennemførsel af en sårbarhedsscanning

Ad hoc opgaver / ikke inkluderet i ydelsen


Forbrugt tid på udbedring af de sårbarheder, som rapporten afdækker
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Komplex it A/S - Øst
Lyskær 13B
2730 Herlev
Telefon: 7027 7330

Hos Komplex it er vi alle specialister, der på hvert vores
område udelukkende fokuserer på at lave det absolut
bedste og mest økonomiske fundament til jeres itløsning. Vi designer, leverer og drifter server, storage og
backup,så alle medarbejdere i jeres virksomhed - itansvarlige, slutbrugere og ledelse - får præcis det itgrundlag, de har behov for til at kunne levere en optimal
arbejdspræstation, hver dag, året rundt

Komplex it A/S - Vest
Klamsagervej 35
8230 Åbyhøj
Telefon: 7027 7330

Når vi leverer din it-infrastruktur, bestemmer du selv,
om udstyret skal stå hos os, hos dig, eller om vi skal
levere som en hybridløsning
Sammen med Komplex it kommer tingene ned på
jorden, og I får en gennemtænkt, overskuelig og
fremtidssikret server-, storage- og backup-løsning

