IT-SIKKERHEDSPROFILER
SIKKERHEDSPROFIL
HVOR SIKRE ER VI?

?

En dybdegående GAP-analyse som danner baggrund for
arbejdet med kommende IT-sikkerhedsprojekter og grundlaget
for en konkret accepteret risiko. Profilen er baseret på CIS® 20
CSC og anbefalingerne i denne standard samt 66 ud af 114
ISO 27001/2 kontroller.

KONTROLPROFIL
HVORDAN DOKUMENTERER
VI DET?

Gennem bedste praksis KPI’er gør kontrolprofilen det nemt at
dokumentere et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau baseret på
CIS® 20 CSC. Profilens dashboard sikrer en enkel og visuel
kommunikation af sikkerhedstiltag og deres effekt til ledelsen.
Samtidigt bidrager profilens tendensark med en kontinuerlig
vurdering af tiltagenes effekt.

PROCESPROFIL
HVORDAN BLIVER VI SIKRE?

Denne profil sikrer en korrekt beskrivelse af processerne for
organisationens mitigeringstiltag. Her refereres til
kontrolprofilen. Profilen behandler formål, actions og udvalgte
ISO-kontroller og danner et overblik over samspillet mellem
medarbejdere, roller, mitigeringstiltag, værktøjer og kontroller.

LEDELSESPROFIL
ER LEDELSESFORANKRINGEN
TILSTRÆKKELIG?

Profilen forankrer IT-sikkerhedstiltag hos ledelsen på en
konkret og målbar måde. Ledelsesprofilen muliggør en
vurderering af sikkerhedsniveauet ud fra udvalgte processer
og områder med ledelsens prioritering. Samtidigt gør
ledelsesprofilen det muligt at præsentere de vigtigste nøgletal
(KRI/KPI) enkelt og visuelt.

ORGANISATIONSPROFIL
ER DEN ORGANISATORISKE
EFFEKT TILSTRÆKKELIG?

En måling og sammenligning af sikkerhedsniveauet i
organisationens afdelinger. Profilens tekniske del gør det nemt
at at udbrede bedste praksis i afdelinger, hvor
Sikkerhedsprofilen er særlig gunstig, og sætte ind med
awareness-træning, hvor den er særligt utilstrækkelig.

HVILKE TILTAG ER RELEVANTE
FOR VORES RISIKONIVEAU?

Profilen hjælper med at omsætte Sikkerhedsprofilen til en
risikoanalyse og korrelere projekternes nødvendighed for at
mitigere den fundne risiko til et acceptabelt niveau og
ressourceforbrug. Profilen gør en prioritering af
budgetallokeringer nemmere for ledelsen.

RISIKOPROFIL

BEHANDLINGSSIKKERHEDSPROFIL
HVILKE TILTAG ER RELEVANTE FOR
VORES PERSONDATABEHANDLING?

Profilen beregner det nuværende og ønskede risikoniveau for
organisationens persondatabehandling. Samtidigt dannes et
overblik over behandlingsaktiviteter og relevante tekniske og
organisatoriske tiltag anvises med målet om at opfylde
lovkravet om risikobaseret behandlingssikkerhed.

LEVERANDØRPROFIL
HVILKE TILTAG ER RELEVANTE FOR
VORES PERSONDATABEHANDLING?

Profilen beregner det nuværende og ønskede
sikkerhedsniveau for organisationens leverandører. Samtidigt
giver profilen et overblik over relevante tekniske og
organisatoriske tiltag nødvendige for leverandørene, før et
samarbejde kan eksistere på et lovligt og sikkert grundlag.
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