
Få overblik over sårbarheder  
Er din virksomhed sikret?

Hackerangreb sker hver dag
Danske virksomheder oplever i stigende grad at blive 
udsat for cybertrusler og hackerangreb. Et angreb er ofte 
forbundet med store omkostninger for de virksomheder, der 
rammes. Følgerne af et succesfuldt hackerangreb kan være 
ganske alvorlige og har typisk langsigtede konsekvenser. 

Er uheldet først ude, kræver det ofte omfattende oprydning, 
som tager tid og fjerner fokus fra driften af kerneforretningen.

Trusselsbilledet er komplekst
Hackerne er kreative og udvikler hele tiden nye metoder, 
som gør det ekstremt svært for virksomhederne at vide, hvor 
indsatsen bør sættes ind og hvilke tiltag, der bør prioriteres. 
For trusselsbilledet er komplekst og svært at overskue, hvis 
ikke man råder over specialiserede kompetencer.

Fordi der findes mange forskellige former for it-kriminalitet, 
er det stort set umuligt for virksomheder at reducere risikoen 
for cyberangreb, hvis man udelukkende fokuserer på de ydre 
trusler og ikke har kendskab til de sårbarheder, der allerede 
findes i ens netværk. Det er her NetDesigns pen-test kommer 
ind i billedet.

Få kendskab til sårbarheder 
NetDesigns pen-test hjælper med at finde og identificere 
alle sårbarheder, og kan fastslå om sårbarhederne kan 
udnyttes til at kompromittere din virksomheds netværk. Her-
udover viser den, om dine mest værdifulde data er forsvarligt 
sikret imod et målrettet hackerangreb. 

En pen-test udføres af vores højtspecialiserede sikker-
hedseksperter fra SECU, som undersøger om dine interne 
sikkerhedspolitikker overholdels, fastslår medarbejdernes 
sikkerhedskendskab, og belyser virksomhedens evne til at 
identificere og reagere på sikkerhedsbrud.

Er din virksomhed sikret?
Vi benytter flere scanningsværktøjer kombineret med ma-
nuelle test, der sigter mod at validere automatiserede resul-
tater og opdage avancerede sårbarheder, som de automa-
tiserede scanninger ikke finder. Dermed er der mulighed for 
at lukke eventuelle huller, inden de udnyttes af hackere.  

Vi anbefaler at scanningerne udføres regelmæssigt, da du 
på den måde får det bedste overblik over sårbarhederne i 
dit netværk, kan følge udviklingen – og vigtigst af alt, kan nå 
at reagere, før det er for sent.

Pen-test

Bestil en pen-test

Klik her

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5vbc6Mw6-Uqcsnf2iMtoi57di8ZX3INKlcetxA07k6tUME5IU1M0NU9HMUNKNDZEU0gwM09SSk9PRi4u


Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 

It-sikkerhed er  ikke noget, man blot bør forholde sig til et par gange om året. Det 
bør altid være på top of mind, fordi det er vigtigt at kunne reagere proaktivt – før 
uheldet er ude. 

Har du svært ved at overskue kompleksiteten i trusselsbilledet, og er du i tvivl om 
din virksomhed er tilstrækkeligt sikret? Så bestil en pen-test hos NetDesign. Den 
hjælper dig med at finde og identificere alle sårbarheder i dit netværk. Den kan 
fastslå om sårbarhederne kan udnyttes til at kompromittere din virksomhed, og 
om dine data er beskyttet mod hackerangreb. 

Udførelsen af pen-testen består af 3 trin:

Typer af pen-test

Tør du lade din virksomhed teste?

Et typisk scenarie vil være, at 
vi aftaler et specifikt mål for 
opgaven, tidshorisonten, samt 
eventuelle begrænsninger. 
Herefter begynder indsam-
lingen af information om de 
aftalte systemer, netværk 
eller webapplikationer, og der 
forberedes både manuel og 
automatisk scanning.

Inden for det aftalte tidsrum udføres pen-
testen, hvor sårbare applikationer identifi-
ceres og svagheder verificeres. Vi anvender 
forskellige værktøjer; de automatiske scan-
ninger indsamler de mest kendte sårbarhed-
er, mens hovedparten af den indsamlede 
viden stammer fra den manuelle del af testen, 
som finder de mere komplekse sårbarheder. 
Dermed skabes et mere retvisende billede, 
og flere sårbarheder afdækkes og verificeres.

Når pen-testen er afsluttet, 
analyseres og verificeres 
alle fund og observationer. 
Herefter udarbejder vi den 
endelige detaljerede rapport, 
som består af en oversigt over 
alle fundne sårbarheder, der 
giver dig praktiske og uvildige 
anbefalinger til at eliminere de 
identificerede sårbarheder.

Pen-test af infrastruktur
Denne type pen-test simulerer et forsøg på at komprom-
mitere din virksomheds sikkerhed. Ved at teste computer-
systemer, netværk eller webapplikationer findes sårbar-
heder, der kan udnyttes. Dermed opdages sårbarheder i 
tide, fortrolige data går ikke tabt, og systemer sættes ikke 
ud af drift. 

Målorienteret pen-test 
Ønskes en mere dybdegående undersøgelse, kan vores 
sikkerhedseksperter udføre en målrettet penetrationstest. 
Denne test identificerer ikke kun, hvordan man vil kunne 
få uautoriseret adgang til fortrolige data, den går endnu 
dybere, fordi vores sikkerhedsekspert også bevæger sig 
længere ind i infrastrukturen, indtil et defineret mål nås.
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1. Planlægning 2. Udførelse 3. Rapportering

Bestil  en scanning 
af dit netværk eller 
en fuld pen-test her

Bestil

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5vbc6Mw6-Uqcsnf2iMtoi57di8ZX3INKlcetxA07k6tUME5IU1M0NU9HMUNKNDZEU0gwM09SSk9PRi4u

