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Introduktion
Hver eneste dag sender hackere og cyberkriminelle 6,4 milliard phishing e-mails til intetanende
modtagere. Og desværre med god grund. Hvert år
resulterer phishing e-mails i mere end to milliarder stjålne id-informationer og 20 milliarder
kroner i skadesomkostninger.
Nogle af de mange e-mails ender hos danske
virksomheder og organisationer, som samtidig
kæmper med en markant stigning i andre former
for cyberangreb, der kompliceres af mangel på
eksperter. Forrester Research anslår, at mindre
end to procent af alle it-professionelle på verdensplan arbejder med cybersikkerhed. Men andre
ord er der mange steder alvorlig mangel på netop
de medarbejdere, som kan hjælpe til med at
håndtere det konstant skiftende trusselslandskab.
Alle fra offentlige instanser og internationale
selskaber til mindre og mellemstore virksomheder
er enige om, at der bør sættes ind med bekæmpelse og forebyggelse af cybertruslerne. Men at
gøre bedst muligt brug af de tilgængelige midler
kræver indsigt i, hvad der sker i trusselslandskabet, hvor de største potentielle sikkerhedshuller
findes, og hvordan man bedst muligt kan forebygge og modstå angreb.

I alle tre henseender venter der overraskelser for
de fleste. Eksempelvis viser undersøgelser fra
den internationale analysevirksomhed Gartner,
at mere end 40 % af alle cybertrusler i dag er
forbundet med medarbejderes opførsel online.
Det gør uddannelse og kulturskabning til et af kernepunkterne i et hvert forsvar. Ofte er denne del
af forsvaret langt mere effektivt end investeringer
i ny hardware eller software.
I denne guide præsenterer BDO i Danmarks team
for cybersikkerhed en oversigt over afgørende
cyber-trends. Desuden stiller vi skarpt på, hvilke
angrebsformer der oftest anvendes samt giver
råd til, hvordan virksomheder og organisationer
kan optimere deres forsvar mod hackere og andre
former for cyberkriminelle ved indgangen til det
nye årti.

Cybersikkerhed i 2020:
Top 10 trends
Internet of Things (IoT)-enheder, automatiserede
systemer og robotter er blandt de teknologier,
som i stadig stigende grad vil præge det kommende årti. De er medvirkende til at gøre indsatsen
for at beskytte data og informationer til et stadigt
vigtigere emne på agendaen for alle virksomheder,
uanset størrelse og omsætning.
De følgende trends vil spille en afgørende rolle for
danske virksomheders cybersikkerhed i det nye årti.
1. Mangel på medarbejdere
På verdensplan mangler der omkring to millioner
it-sikkerhedseksperter. Der investeres stadig for
lidt i uddannelse, træning og certificering, når
det kommer til cybersikkerhed. Som resultat vil
virksomheder og organisationer allerede i 2021
mangle 3,5 million it-sikkerhedseksperter.
Da antallet af cyberangreb samtidig fortsætter
med at stige, er virksomheder og organisationer
under stigende pres, når det kommer til at fylde
åbne stillinger.
Manglen på cybersikkerhedseksperter gør, at
alternative løsninger, såsom samarbejde med
eksterne konsulenter, som kan overtage dele af
it-sikkerheden, stiger. Det gælder eksempelvis
overvågning af it-systemer, udarbejdelse af it-risikoanalyse m.m.

4. Internet of Things (IoT) er lig med nye
angrebsflader
I 2017 var der 10 milliarder IoT-enheder. Dette tal
forventes at stige til 26 milliarder inden udgangen af 2020. De mange nye internetforbundne
enheder giver angribere nye mulige angrebsflader.
Samtidig har tidligere undersøgelser vist, at flere
af de nye IoT-enheder er yderst sårbare over for
cyberangreb. Derfor forventes det, at der i de
kommende år vil ske en markant stigning i antallet af cyberangreb, der fokuserer på IoT-enheder.

6. Maskinlæring og AI er et tveægget sværd
På tværs af alle industrier brager kunstig intelligens (AI) og maskinlæring frem. Det gælder også
inden for cybersikkerhed, hvor både angribere og
forsvarere i stigende grad gør brug af AI.

Angrebene kan ramme alt fra enhedernes evne til
at forbinde til netværk (eksempelvis via DDoS-angreb) over installation af malware til kapring af
datatransmissioner til og fra IoT-enheder.

På minussiden kan angribere, såsom hackere og
cyberkriminelle, bruge AI til at sætte raketfart på
deres angreb og analysere massive mængder data,
som kan afsløre nye svagheder.

3. Insider-angreb giver grund til bekymring
Britta Nielsens bedrag af Socialstyrelsen illustrerer, hvor sårbare virksomheder og organisationer
kan være over for interne angreb og svindel. Det
samme gør sig gældende for cybersikkerhed, hvor
antallet af insider-angreb satte ny rekord i 2019.

5. Sociale angreb kan koste dyrt
Data om din virksomhed og medarbejdere - fra
fabriksgulvet til direktionsgangen - er nemmere
at få fat på end nogensinde før. Et faktum, som
understreges af, at 83 % af alle virksomheder
oplevede sociale angreb i løbet af 2018.

7. Mangel på CISO-power
I mange virksomheder halter det med at give den
ansatte Chief Information Security Officer (CISO
eller it-sikkerhedschef på dansk) den nødvendige
opbakning. Det kan gælde i forhold til ressourcer,
den nødvendige autonomi i beslutningsprocesser
og prioriteringer af sikkerhedsområder.

Insider-angreb involverer medarbejdere, tidligere
ansatte og lignende, der udnytter viden om din
organisations sikkerhedspraksis, data og computersystemer til at begå cyberkriminalitet.

Cyberkriminelle kan bruge denne type informationer til at lancere en lang række sociale angrebsformer.

2. Zero Trust-arkitekturer vinder frem
Udgangspunktet for cybersikkerhedsarkitekturer
har traditionelt været, at alt, hvad der er inden for
netværkets firewall, kan betragtes som sikkert.
Det svarer dog ikke til virkeligheden, da trusler kan
opstå internt, og ulovlige indtrængende kan bruge
adgang ét sted til at tiltvinge sig adgang til følsomme informationer andetsteds i dine netværk.
Zero Trust-arkitekturer modvirker denne situation
ved aldrig at give fuld tillid og altid verificere. Zero
Trust er specialdesignet til at forhindre trusler i
at bevæge sig lateralt gennem et netværk. Det
opnås blandt andet ved at anvende mikrosegmentering, separation af datalagre og mikro-firewalls
internt i netværk.

En 2018 rapport fra Verizon fastslog, at 28 %
af alle cyberangreb var insider-angreb. IBM har
regnet på det og fundet frem til, at den gennemsnitlige omkostning ved insider-angreb var over
40 millioner kroner.

Et ofte forekommende eksempel er at tiltvinge sig
adgang til en beslutningstagers e-mail og bruge
sociale medier til at undersøge, hvornår vedkommende er på ferie. Dernæst udgiver den cyberkriminelle sig for at være vedkommende selv og
beder andre ansatte om at gennemføre betalinger
til eksterne konti.

På plussiden kan AI trænes til at opdage og reagere på mistænkelig opførsel langt hurtigere, end
det er menneskeligt muligt. AI kan også analysere
tidligere angreb og udvikle nye, bedre forsvarsmekanismer.

Mange organisationer prioriterer stadig netværks
datakapacitet og gnidningsløs drift af softwareapplikationer fremfor cybersikkerhed. De to er ikke
modsætninger, men optimering af begge kræver,
at CISO er involveret i langt de fleste centrale
it-beslutninger.
Selvom det i dag er standard for mange virksomheder og organisationer, er der stadig mange, som
bør give deres CISO mere råderum.

8. ’Langsomme’ angreb gør større skade
Hackere og cyberkriminelle sætter i stigende
omfang farten ned, når de angriber virksomheder
og organisationer. Mange udnytter, at det i gennemsnit tager mere end seks måneder at opdage
et sikkerhedshul. I stedet for at ’trampe rundt’
i netværk kortlægges din virksomhed og dine
medarbejdere. Derfra udvælges et godt mål med
de rigtige adgangsniveauer. Angribere er villige
til at vente måneder eller endda år på den rigtige
angrebsvektor.
Virksomheder og organisationer vil ikke opleve
ændringer, indtil de indtrængende vælger at
bruge dataindsamling til at gøre skade. Det kan
for eksempel være ved at anvende indsamlede
bankinformationer til at hæve penge.
9. Nye teknologier ender i hackernes arsenal
Angrebsformer bliver mere og mere sofistikerede,
efterhånden som nye teknologier kommer til. For
eksempel kan droner åbne op for nye måder at
angribe din virksomhed på. Måder, som de færreste har overvejet.
En angrebsmulighed er, hvis din virksomhed bruger flyvende droner til indsamling af data. Her kan
en hacker enten stjæle de pågældende data eller
inficere dronen med malware. Droner kan også
anvendes til dataindsamling, virksomhedsspionage og deslige.
Lignende problemstillinger eksisterer for andre
teknologier, såsom 5G-netværk, IoT og cloud. En
af de afgørende problemer er, at der ofte sættes
lighedstegn mellem nye teknologier og større
it-sikkerhed.

10. Stigende kompleksitet i data og lovgivning
Den nye persondatalov (GDPR) er blot et af
mange eksempler på de regler og retningslinjer,
som kan lede til komplikationer, når det gælder
cybersikkerhed. Krav til beskyttelse af data og
personlige oplysninger varierer fra land til land, og
det sætter pres på danske virksomheders interne
it-sikkerhedspolitikker og -regler.
Forkortelser som ISO 27001, RMF, PCI-DSS,
NYDFS og CCPA, der hver henviser til regler for
behandling og opbevaring af data, illustrerer, at
virksomheder og organisationer må tage højde for
stadig flere lovkrav. Specielt som de bevæger sig
fra Danmark og ud på internationale markeder.

Top 10 cybertrusler
for danske virksomheder
For danske virksomheder er der flere ting at være
opmærksom pår, når det kommer til cybersikkerhed. Til dels fordi cyberkriminelle og hackere har
adgang til et stort arsenal af forskellige former
for angreb og våben. Her er en liste over 10 af de
angrebsformer, der oftest anvendes mod danske
mål.

2. Insider-angreb
Langt de fleste forsvarssystemer mod cyberangreb er rettet udadtil. Desværre kommer truslen
til tider indefra. Der har på globalt plan været en
stigning i antallet af angreb, der involverer en eller
flere medarbejdere, korttidsansatte, samarbejdspartnere eller deslige.

1. Distributed Denial of Service (DDoS)
Distributed Denial of Service (DDoS), hvor netværk oversvømmes med trafik via botnet, er en
gammel kending, der har set en markant stigning
i brug gennem de seneste par år. Det hænger
blandt andet sammen med, at der kommer flere
internettilkoblede enheder til.

Deres brede adgang til interne systemer giver
eksempelvis mulighed for at e-maile værdifulde
dokumenter og informationer til eksterne kilder
(eller sig selv), indsætte bagdøre i netværk, slippe
malware fri i dine systemer eller overdrage loginoplysninger til eksempelvis hackere.

DDoS rammer specielt inden for industrier som
detailhandel, produktion og teknologi. Samtidig
har der været en markant stigning i antallet af
DDoS-angreb på kritisk infrastruktur. I mange
sammenhænge opkræver angribere en løsesum
for at stoppe angrebene.
Der findes en lang række DDoS-angreb, såsom
TCP SYN-oversvømmelsesangreb, teardrop-angreb, smurfe-angreb, DNS-flooding og ping-ofdeath-angreb.

Zero Trust-arkitektur og dedikerede interne overvågningssystemer kan hjælpe med at beskytte
organisationer mod insider-angreb. Denne type
systemer kan dog ofte være komplicerede at
installere.
3. Internet of Things (IoT)
Der var 300 % flere cyberangreb mod IoT-enheder i 2019 end året før. En hovedårsag er, at
it-afdelinger i visse tilfælde ikke er klar over, at
de angrebne enheder er tilsluttet deres netværk.
Nogle gange er problemet, at IoT-enheder har
netværkstilkobling via en tredjepart, såsom gennem en samarbejdspartner. Mange af angrebene
mod IoT-enheder er automatiserede. Med andre
ord kommer de fra systemer, der konstant skanner dine netværk for svagheder.
Målet kan variere. I visse tilfælde gælder det om
at indsamle data fra IoT-enheden, som kan bruges
til at stjæle forretningshemmeligheder. I andre
tilfælde kan IoT-enheder bruges som startpunkt
for at trænge ind i andre dele af dine netværk eller
til at angribe dine data.

4. Sociale angrebsformer (Social Engineering)
Sociale angrebsformer (på engelsk kendt som
’Social Engineering’) retter sig mod medarbejdere, som uforvarende kan komme til at udlevere
vigtige informationer eller kompromittere dine
netværkssystemer. Sidstnævnte kan inkludere, at
malware trænger ind i dine systemer. Danmark er
et land defineret af høj grad af tillid, hvilket gør
sociale angreb specielt effektive herhjemme.
Hackere gør brug af en lang række forskellige
sociale angrebsmetoder til at få adgang til dine
systemer. De tæller blandt andet tailgaiting, baiting, pretexting, watering hole-angreb og forskellige former for phishing.
5. SQL-injektioner
SQL-injektion er en term for, at en hacker indsætter en ondsindet kode i en server ved hjælp af
serverforespørgselssprog (SQL). Koden kan så at
sige tvinge databaseserveren til at ændre eller udlevere beskyttede oplysninger. Det kan eksempelvis dreje sig om uautoriseret adgang til følsomme
data, såsom kundeoplysninger, personlige data,
forretningshemmeligheder, intellektuel ejendom
m.m. Det kan i nogle tilfælde dreje sig om hele
den pågældende databases indhold.
SQL-angreb fokuserer på sårbare brugerindgange på websider eller webapplikationer. Når først
hackeren har udnyttet sårbarheden, kan de bruge
den til at administrere data, der er gemt i dine
relationelle databaser.

6. Zero-day Exploits (nuldagsangreb)
Før du ved, at der er et hul i din it-sikkerhed, er
hackere i gang med at udnytte det.
Hver dag finder software- og hardwareproducenter svagheder i egne og andre systemer. Det
samme gælder desværre for hackere. Når et nyt
sikkerhedshul opdages, kan det bruges, inden producenten får lappet det – hvilket i nogle tilfælde
kan tage årevis. Sådan lyder grundopskriften for
Zero-day Exploits.
Forebyggelse af nul-dags-angreb kræver konstant
overvågning, proaktiv detektion og agil trusselstyringspraksis. Desuden skal opdateringer og
patches installeres så hurtigt som muligt, da virksomheder og organisationer ellers ender med at
have det der svarer til vidt åbne døre for hackere.
7. Malware
Hvis du er i tvivl om, hvor skadelig malware kan
være, kan et kig på Mærsks milliardregning efter
NotPetya-angrebet give et godt eksempel. Malware er en betegnelse for software, der er udviklet
til at forstyrre eller helt ødelægge computere,
servere, klienter eller computernetværk.
Malware kan være i form af scripts, eksekverbare koder, aktivt indhold og anden ondsindet
software. Disse koder kan være computerorme,
virusser, ransomware, trojanske heste, adware,
spyware eller scareware.
Målet kan være at ødelægge dine data eller computersystemer, men ofte vil malware lamme dine
systemer, og angriberne vil kræve en løsesum for
at låse dem op igen – en løsning, som sjældent er
anbefalelsesværdig.

8. Phishing
Phishing er en form for social angreb. Det er dog
værd at behandle selvstændigt, da det fortsat er
blandt de største sikkerhedshuller for langt de fleste virksomheder. Det vigtigste mål ved phishing
er at stjæle eller blokere adgang til sensitive data
og oplysninger.
Det sker ofte ved at lokke medarbejdere til at
klikke på links til websites, hvor de indtaster
personlige og/eller sensitive oplysninger. Desuden
kan e-mails og andre former for beskeder bruges
til at få medarbejdere til at åbne dokumenter, der
indeholder malware, keyloggere eller virusser, der
så inficerer maskiner og netværk.
Phishing-angreb er ofte forbundne med alvorlige
økonomiske tab, omdømmesvigt og mindsket
forbrugertillid.
9. Mand-i-midten-angreb
Mand-i-midten (MiM)-angreb involverer kapring
af chats og dialoger mellem to personer, der
kommunikerer med hinanden. De to parter tror, at
de kommunikerer direkte, men sandheden er, at
hele kommunikationen styres af en invaderende
tredjepart. Denne tredjepart kan aflytte og optage
alt, der foregår, samt ændre på kommunikationen
til egen fordel.
Konsekvenserne af et MiM-angreb afhænger i
stor grad af, hvilke informationer der deles via
kommunikationssystemer i en given virksomhed
eller organisation. Det kan blandt andet dreje sig
om adgang til fortrolige informationer og dokumenter, login-oplysninger, adgang til forretningshemmeligheder og sensitive data om eksempelvis
kunder.

10. Hacking af adgangskoder
Adgangskoder er fortsat en af de vigtigste og
nemmeste måder for hackere at trænge ind i
it-systemer. Det er specielt tilfældet, da mange
stadigvæk bruger de samme få kodeord til både
private og professionelle systemer.
Vores adgangskoder er ofte forbundet med
mennesker og steder i vores liv, og det gør det
nemmere for hackere at aflure dem.
Angribere bruger som regel enten rå datakraft
til at cykle gennem mulige koder eller lister af
de mest anvendte kodeord, som de så tester af
på dine systemer. Desuden kan kodeord aflures
via keyloggere eller ved hjælp af manden-i-midten-angreb.

Top 10
cybersikkerhedsanbefalinger
For at reducere risikoen for at opleve angreb, eller
at angreb resulterer i tab af data, troværdighed,
forretningshemmeligheder eller direkte finansielle
tab, anbefaler BDO i Danmarks cyberteam, at
virksomheder og organisationer tager de følgende
skridt.
1. Gør cybersikkerhedskultur
til dit fundament
Fra direktionsgangen til fabriksgulvet
bør virksomheder og organisationer opbygge en
kultur, hvor cybersikkerhed er i højsædet. Det
kan blandt andet opnås gennem udvikling og
implementering af it-sikkerhedspolitikker samt
procedurer og processer for, hvordan din organisation skal reagere på cyberangreb.
Det er grundlæggende, at kulturen er forankret i
alle dele af dit setup, og at samtlige medarbejdere
er klar over, hvordan de kan være medvirkende til
enten at svække eller styrke it-sikkerheden. Det
vigtigste punkt for langt de fleste vil derfor være
at opbygge cybersikkerheds-awareness gennem
kontinuerlig uddannelse og træning af samtlige
ansatte.
2. Styrk Chief Information
Security Officer (CISO eller
IT-sikkerhedschef) rollen
Din it-sikkerhedschef (CISO) står med hovedansvaret for at implementere alle dele af it- og
cybersikkerhed. Derfor er det nødvendigt, at
vedkommende har adgang til de nødvendige ressourcer og finansielle midler til at tage optimale
strategiske og praktiske beslutninger. Det gælder
blandt andet i forhold til udvikling og implementering af dækkende risikostyring, it-sikkerhedspolitik og investering i tekniske forsvarssystemer
(hardware og software) samt vægtning af cybersikkerhed i forhold til den generelle it-drift.
Samtidig bør CISO tages med på råd i forhold til
beslutninger, som kan have indvirkning på it-sikkerhed. Det gælder eksempelvis, hvordan data
skal behandles, når der udvides med nye services
eller til nye markeder.

3. Implementér avanceret
diagnosticering
Et af de områder, hvor mange danske
organisationer har behov for at investere, er i forhold til løbende netværksovervågning og -diagnosticering. Det giver mulighed for at fange angreb,
før de trænger igennem dine forsvar.
Diagnosticering kan også inkludere analyser af,
hvor din virksomheds svaghedspunkter kan findes.
Det kan for eksempel gælde it-sikkerhedsanalyse
af dit setup for e-mail, netværk eller endpoints.
It-sikkerhedseksperter kan klare mange af denne
type opgaver, men for en fuld dækning anbefales
det at foretage penetrationstest eller Red Hat-testangreb. Her tester udefrakommende dine it-systemer for at identificere mulige svagheder og fejl,
som efterfølgende kan omsættes til optimering af
regler for firewalls, applikationer m.m.
4. Sikkerhedskopiér og
kryptér dine data
Kryptering kan gøre dine data ubrugelige og uforståelige for enhver, der stjæler eller
forsøger at læse dem uden din tilladelse. Kundedata, bankoplysninger, økonomiske transaktioner,
kontrakter, fakturaer og medarbejderregistre
omdannes til meningsløse rækker af numre for
enhver, du ikke giver adgang til.
I dag findes der værktøjer til datakryptering i
cloud, på netværk og selv på individuelle PC’er.
Det gælder både for data i transit, og når de er i
hvile.
Virksomheder og organisationer bør sikre konsistens for, på hvilke formater og steder (som
udgangspunkt mindst to forskellige steder) data
gemmes, og at de krypteres i alle sammenhænge.

5. Implementér en uddannelsesstandard for cybersikkerhed
For alle aspekter af cybersikkerhed
spiller medarbejdere en afgørende rolle. Deres
kendskab eller manglende kendskab til cybersikkerhed kan enten være din største styrke eller
største svaghed. For at optimere medarbejderes
evne til at forhindre cyberangreb eller begrænse
deres effekt kan der med fordel etableres standarder for, hvad de skal vide om emnet. Det vil bygge
på standardiseret uddannelse.
Et vigtigt aspekt af uddannelsen er at hjælpe
medarbejderne med at forstå, hvordan deres opførsel – for eksempel online – kan have en direkte
indvirkning på både deres personlige it-sikkerhed
(private bankoplysninger mv.) og på virksomhedens sikkerhed. Viden om de forskellige angrebsformer er også et must.

7. Sikr it-systemer bedst muligt
Centralt for ethvert forsvar er implementering af dækkende hardware- og
software-løsninger, som beskytter dig bedst
muligt mod angreb. Det kan for eksempel dreje
sig om at implementere en Zero-Trust-arkitektur i
dele af eller hele din organisations it-miljø.
Firewalls, interne sikkerhedssystemer og krav om
månedlige opdaterede adgangskoder og flertrins-godkendelse er andre punkter på en lang
liste over tiltag, som de fleste organisationer og
virksomheder bør overveje.
Investeringer i nye sikringssystemer bør ske på
baggrund af en analyse af, hvordan din organisationer vil udvikle sig samt forståelse for, hvordan
cybertrusselslandskabet er under forandring.

6. Implementér 24x7x365
overvågning og opdateringer
Det er essentielt at etablere kontinuerlig overvågning af dine systemer. Det er dit
første skridt i et modsvar på eventuelle angreb.
Hvis der opdages en indtrængende i løbet af
lørdag eftermiddag, kan du ikke vente til mandag
morgen med at formulere et modsvar.

8. Hav klar dokumentation for
alle cybersikkerhedspolitikker
Dokumentering af cybersikkerhedstiltag og it-sikkerhedspolitikker er ikke bare vigtige
internt i virksomheden, hvor de kan bruges til at
sikre korrekt omgang med data og it-systemer.
Udadtil kan cybersikkerhedspolitikker og andre
dokumenter bruges til at dokumentere din indsats
og compliance med eksempelvis den nye GDPR-persondatalov.

Det samme gælder i forhold til opdateringer. De
såkaldte Zero-day-angreb, hvor hackere udnytter
en hidtil ukendt svaghed i it-systemer, er specielt
farligere og omkostningstunge. Softwareleverandører er som regel gode til at opdatere deres
løsninger, så du er beskyttet, men det afhænger
ofte af, om du er klar til at implementere deres
opdateringer med det samme.

It- og cybersikkerhedspolitikker bør udarbejdes
på en måde, så de ikke bare dækker der, hvor din
organisation befinder sig i dag, men fleksibelt
kan opdateres til de forhold, som du kan stå med
inden for en årrække på grund af teknologisk udvikling og forhåbentlig vækst for din virksomhed.

9. Etablér en klar responsplan
for cyberangreb
Selv det bedste forsvar kan nogle gange
ikke være nok for at beskytte dig mod angreb.
Læg planer for, hvordan du kan modvirke angreb
mod din organisation. Vær samtidig forberedt på,
at ikke alle angreb kan stoppes, og at du kan stå
med et tab af eksempelvis følsomme data. En plan
for, hvordan I vil reagere i sådanne tilfælde, vil
forbedre dine muligheder for at klare dig
gennem krisen på bedst mulig måde.
Implementér og test også kontinuitetsplaner og
katastrofegendannelsesplaner, der sørger for, at
mistede eller korrupte data hurtigst muligt
kan gendannes, så det minimerer forstyrrelser
af driften.
10. Indbyg løbende styring
og vedligeholdelse
Optimering af cybersikkerhed er en
løbende proces. Kontinuerlig optimering og videreudvikling af både bløde (eksempelvis medarbejderuddannelse) og hårde (eksempelvis firewalls)
forsvarssystemer er afgørende for at sikre dig
bedst muligt mod angreb.
Derfor bør virksomheder og organisationer lægge
klare planer for, hvor ofte forskellige dokumenter
opdateres, hvor ofte forsvarssystemer testes, hvor
tit medarbejdere trænes i cybersikkerhed osv.
Som alt andet, der er relateret til cybersikkerhed,
kan der med fordel sparres med eksterne samarbejdspartnere. De vil kunne bidrage med erfaring
og indsigt, som de færreste virksomheder og
organisationer har adgang til internt.
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Sådan kan BDO hjælpe
Vi er eksperter inden for cybersikkerhed og it-sikkerhed og
kan hjælpe din organisation med at sikre data, informationer og it-systemer mod ulovlig indtrængning, tyveri af data
og informationer og andre cyberkriminelle handlinger. Alle
løsninger leveres som fleksible pakker, der kan tilpasses netop dine behov.
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe
med at beskytte din virksomhed eller organisation mod de
cybertrusler, som vil definere 2020.
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