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It sikkerhed er vigtigt. Det ved du sikkert allerede.  
Men det bliver også hurtigt meget teknisk og it nørdet. 
Men du kan faktisk selv gøre meget for sikkerheden  
– endda relativt nemt. 

Det er ikke for at skræmme dig, men det er ikke længere et spørgs- 
mål om du bliver udsat for et cyberangreb – men kun et spørgsmål  
om hvornår. Det kan være alt fra phishing og CEO fraud til hacking  
og ransomware.

Den 31. januar 2023 hævede Center for Cybersikkerhed trussels- 
niveauet for cyberaktivisme mod Danmark fra MIDDEL til HØJ. Det 
sker på baggrund af pro-russiske aktivistiske hackergruppers høje  
aktivitetsniveau mod NATO-lande, herunder Danmark. 

Trusselbilledet ændrer sig hele tiden, og i realiteten bliver du aldrig færdig 
med at arbejde med it sikkerhed. Men med disse 7 tiltag, har du allere-
de taget de første mange (store) skridt på vejen

Øg din it sikkerhed 
markant med få 
(nemme) tiltag
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Det første råd er også et af de mest simple. Du bør 
altid huske at logge af eller låse din skærm, når du  
forlader din computer. Også når du bare lige skal ud 
og hente en kop kaffe.

Det sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang til dine filer. Det kan fx 
være en person der vil ind i firmaet, som får adgang til din ulåste compu-
ter. Det gælder selvfølgelig uanset hvor du befinder dig, at du skal tage 
dette råd til dig. 

En hurtig genvej til at låse din computer på Windows er at holde din 
Windows knap nede og trykke på L. Så vil computeren låse og du er 
logget ud. 

Husk at logge af.  
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En god og effektiv sikkerhedssoftware kan redde 
dig fra en lang række cyberangreb – også selvom du 
allerede er kommet til at klikke på det forkerte link. 
Derfor bør det være installeret på alle virksomhedens 
computere.

For at få den bedste beskyttelse, skal du kigge efter sikkerhedssoft-
ware, der bliver opdateret automatisk – gerne dagligt – og indeholder:

• antivirusprogram
• spamfilter
• phishing filter
• antispyware
• firewall
• trafikfiltrering 

Der findes mange gratis løsninger på nettet. Men du får ofte en  
bedre og mere omfattende sikkerhedssoftware, hvis du betaler for 
den. Mange af de gratis løsninger har f.eks. ikke Internet Security,  
der automatisk blokerer mere eller mindre suspekte sider.
Arbejder du i en større virksomhed med mange computere, kan det 
være en fordel med en løsning, der styres centralt. Og så er det altid 
en god ide at scanne alle jeres systemer med jævne mellemrum for at 
sikre, at der ikke ligger noget virus eller malware og gemmer sig.

Brug altid (betalt) 
sikkerhedssoftware 
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Har du – som så mange andre – undladt at opdatere 
et program, fordi det passer dårligt ind i din arbejds-
dag eller tager tid fra noget andet? Så holder du endnu 
en dør på klem, som de it kriminelle kan udnytte.

It kriminelle udnytter sårbare it systemer. De ved desværre lige, hvor-
dan de skal udnytte huller i din virksomheds programmer og styre- 
systemer, og det gør din virksomhed sårbar over for angreb.

Men heldigvis forbedrer leverandørerne løbende deres software, så det 
bliver sværere at hacke sig ind i dem. Opdater derfor dine programmer 
og dit styresystem jævnligt. I mange programmer kan du slå automatisk 
opdatering til, så du ikke glemmer det. 

Opdater programmer 
og styresystemer 
jævnligt 
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Du kender sikkert godt disse mails: Der er et problem, 
der hurtigt skal løses eller en stor gevinst, du kan få. 
Alt du skal gøre er bare klikke på et link. Det er en  
phishing mail, og der kan ske slemme ting, hvis du  
klikker på linket.

Selvom de it kriminelle bliver dygtigere og dygtigere, så er der dog sta-
digt tit et eller andet, der kan afsløre en phishing mail.

Dårligt sprog, der ligner noget, som er oversat med Google Translate, 
er ofte en stensikker indikator. Det samme er en mærkelig afsender- 
adresse. Og endelig kan du ofte føre musen ned over linket – uden at 
trykke på det – og se, hvilket link, der i virkeligheden gemmer sig bag 
det.

Er du stadig i tvivl, så kan du altid logge ind på det originale website til 
den tjeneste, der bliver henvist til. Er mailen reel nok, så vil du ofte blive 
mødt af de samme muligheder her.

Klik ikke på  
suspekte links  
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9 ud af 10 sikkerhedsbrud i virksomheder starter ved 
en medarbejder. Det sker fordi medarbejderne ikke 
er trænet i at spotte hacekre, på den måde sker der 
sikkerhedsbrud i din virksomhed.

Sikkerhedsuddannelse er vigtigt fordi det giver dig som har ansvaret 
for it i virksomheden ro i maven om at du har gjort alt hvad du kan for 
at beskytte virksomheden. Ikke kun i form af sikkerhedspakker, modern 
workplace, baseline sikkerhed eller et helt 4. sikkerhedsprodukt. Nej, du 
har også taget stilling til og er opmærksom på at der er ansat menne-
sker i din virksomhed.

Derudover, er der flere og flere forsikringsselskaber der laver krav til 
dine cyberforsikringer om at du skal have en eller anden form for  
sikkerhedstræning af dine medarbejdere. På den måde bliver din  
virksomhed bedst beskyttet.

Sikkerhedstræning af 
dine medarbejdere
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Stort set alle virksomheder ligger inde med store 
mængder data, som de ikke kan undvære. Det ved 
de it kriminelle. Derfor tager de også dine data som 
gidsler med ransomware, lænser dine harddiske og 
sælger data videre eller sletter ganske enkelt bare alt 
uden varsel.

Det kan få store konsekvenser for din virksomhed. Både økonomisk og 
i omdømme. Derfor bør du gøre det til en regelmæssig rutine at tage 
mindst én backup af jeres data – gerne helt automatisk.

Med en opdateret backup, kan I hurtigt komme på benene igen efter 
et it angreb. Det sikrer jer også mod hændelige uheld som vandskade, 
brand eller udtjent hardware, der siger stop.

Backuppen kan placeres flere steder. Enten på fysiske eksterne drev 
eller i en cloudløsning. Selvom du vælger en automatisk backupløsning, 
bør du alligevel med jævne mellemrum tjekke at backuppen virker.

Sikkerhedskopier 
virksomhedens data 
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Ja, det er da lidt irriterende og besværligt at skulle 
skifte password hele tiden. Men det er bare ofte dit 
bedste værn mod it kriminelle. Derfor bør alle i din 
virksomhed bruge sikre passwords både til logge ind 
på computeren men også til diverse online tjenester.

De sikreste passwords er typisk lange, indeholder både store og små 
bogstaver, tal og symboler og er svære at gætte.

Et godt trick til at lave et langt, stærkt og sikkert password, du også 
kan huske, er at bruge en titlen på en sang. Du kan f.eks. skifte voka-
ler ud med tal og tegn, så ”SeDenLilleKattekilling” bliver til ”S3D3n-
Lill3Katt3k!ll!ng. Det kan din hjerne langt bedre huske end tilfældige 
bogstaver og tegn.

Og ja, det er da nemt at have ét password, der virker til alt. Men for at 
sikre dig og din virksomhed bedst muligt, bør du skifte dit password 
regelmæssigt. Og du bør heller aldrig bruge det samme password to 
steder.

Alternativt findes der forskellige password-programmer, der automa-
tisk kan lave og huske passwords for dig. På den måde skal du kun hu-
ske på ét master-password. Så husker password-programmet resten 
for dig.

Brug altid et  
sikkert password 
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Få helt ro i maven og overlad 
din it sikkerhed til os

BLIV HELT IT SIKKER

Du kommer langt med disse 7 tiltag. Men du bliver aldrig helt fær-
dig med at arbejde med it sikkerhed, hvis du vil være helt sikker.

Vil du gerne slippe helt for at bruge tid og ressourcer på it sikkerhed? Skal det bare 
virke? Så kan du også overlade din it sikkerhed til os. Vi garanterer optimal og pro- 
aktiv it sikkerhed, der sikrer dig og din virksomhed 24/7. Året rundt. Så kan du tænke 
på andre ting.

Skriv eller ring og lad os tage en snak.

T 70 22 99 24 
M hej@sotea.dk
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