It-sikkerhedstermometeret

DIN

VIRKSOMHEDS
IT-SIKKERHED

Vil du have et professionelt
temperaturtjek af din
it-sikkerhed?
Kontakt Komplex it på
telefon 70 27 73 30 og hør nærmere.

Komplex it A/S - Øst
Lyskær 13B
2730 Herlev
Telefon: 7027 7330
Komplex it A/S - Vest
Klamsagervej 35
8230 Åbyhøj
Telefon: 7027 7330

Hackerangreb

Skygge IT

Ransomware

Hvornår har du taget et sikkerhedstjek
af dit It-udstyr?

Har du overblik over, hvad der er installeret
på virksomhedens computere? Og ved dine
medarbejdere, hvordan de skal håndtere data?

Har du sikret dine data?

Mange hackerangreb sker på grund af manglende opdateringer af It-sikkerheden. Med nedenstående fire punkter kan du selv foretage en vurdering af din It-sikkerhed
og rette op på eventuelle fejl.

Randsikring af netværket med firewalls
Hvornår har du sidst gennemgået de
åbninger, der er i din(e) firewalls?

Sikring af fysisk adgang til netværket
Har du styr på den fysiske adgang til netværksstik i jeres
bygninger? Har I eventuelt 802.1x sikring, så man skal
valideres for at få en IP-adresse på jeres interne net?

Sikring af åbne porte på servere og andet
udstyr på netværket
Har du scannet dine servere og andet netværksudstyr
på netværket og gennemgået alle de services, der er
tilgængelige i dag?

Ofte sker der fejl i datahåndteringen og angreb på
virksomhedens it-systemer, fordi medarbejderne ikke
ved, hvordan de skal håndtere software og data. Tag et
sikkerhedstjek med nedenstående fire punkter.

It-politik, som informerer medarbejderne
om spillereglerne i virksomheden
Er dine It-brugere klar over, hvordan de skal håndtere
virksomhedens data?

Overvågning af netværkstrafik
Har du et værktøj til overvågning af netværkstrafik til og
fra virksomheden?

Rapportering af installeret software
Har du styr på, hvad der er installeret på virksomhedens
computere?

Segmentering af det interne netværket

Foranstaltninger, der forhindrer brug af
uautoriseret software

Har du adskilt eksempelvis produktionsnetværk og
administrativt netværk?

Kan It-brugerne frit installere software på deres computere eller styres det centralt?

Mange er ikke opmærksomme på, hvor ofte der bliver taget backup af virksomhedens data, og hvor længe kopierne bliver gemt. Det kan være spild af plads – og måske
er sikkerhedsprogrammerne ikke opdateret, så de efterlever virksomhedens krav i dag. Tag derfor et statustjek
med hjælp fra disse fire punkter - så du er sikret, at dine
data er sikret korrekt.

Backup-politikker og hastigheder
Har du styr på, hvor ofte I tager backup af jeres data, hvor
mange versioner I gemmer, og hvor lang tid det tager at
genetablere?

Snapshotteknologi på filservere
Har I overvejet at tage snapshots af jeres filer, så de kan
reetableres uden at kopiere filerne tilbage fra backup?

Rettigheder og brugeroplysning
Hvor meget tid bruger I på at sikre jeres data, så medarbejderne kun har de nødvendige rettigheder til jeres
data? Har I informeret brugerne om, hvordan de identificerer mails, de ikke skal stole på?

Antivirus og andre sikkerhedsprodukter
Har I antivirus software, som er opdateret på alle computere? Har I eventuelt andre sikkerhedsværktøjer, som
kan afværge trusler?

