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Analysen.

At have fingeren på pulsen er afgørende - især
når det kommer til organisationens sikkerhed.
Derfor har vi udviklet Dansk IT-sikkerhedsbarometerTM en GAP-analyse der giver dig overblik over:
Dit nuværende IT-sikkerhedsniveau og -risici.
Dine nuværende løsningers værdi og effekt
Prioriterede og nødvendige, tekniske og
organisatoriske tiltag samt ressourcerne krævet
for at implementere dem.

Analysens elementer.
IT-sikkerhedsbarometeret består af 8 detaljerede profiler.
Sikkerhedsprofilen tegner et billede af organisationens
generelle IT-sikkerhedsniveau baseret på bedste praksis
fra Center for Internet Security’s 20 Critical Security Controls.
De resterende 6 profiler håndterer andre essentielle aspekter
af IT-sikkerhed med afsæt i Sikkerhedsprofilen.

Sikkerhedsprofilen i praksis.
Vi sidder on-site sammen med jeres organisations ledende
medarbejdere fra IT afdelingen i 2 dage. Her fastlægges
jeres nuværende og ønskede Sikkerhedsprofil. Herefter
udarbejder vi en præsentation, I internt i organisationen
kan bruge til at synliggøre den aktuelle risiko for ledelsen.
På basis af dette dokument kan ledelsen træffe en
informeret beslutning om, hvilket niveau af risiko, I er
villige til at acceptere og bevilge de nødvendige ressourcer.

Profilerne.
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Sikkerhedsprofil
Hvor sikre er vi?

Kontrolprofil
Hvordan dokumenterer vi sikkerheden?

Procesprofil
Hvordan bliver vi sikre?

Ledelsesprofil
Er ledelsesforankringen tilstrækkelig?

Organisationsprofil
Er den organisatoriske effekt tilstrækkelig?

Risikoprofil
Hvilke tiltag er relevante for vores risikoniveau?

Behandlingssikkerhedsprofil
Hvordan sikrer vi vores persondatabehandling?

Leverandørprofil
Hvilke tiltag er relevante for vores leverandører?

Hvem er vi?
Vil du være sikker på, at din organisation
har en tilstrækkelig IT-Sikkerhed og kan
dokumentere det? Så start med en 2 dages
GAP-analyse baseret på Sikkerhedsprofilen i
Dansk IT-Sikkerhedsbarometer™.
Ring eller skriv til os og hør mere om analysen
eller læs mere på vores hjemmeside.
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Draware A/S er grundlagt i 1995 og fokuserer på
rådgivning, salg, implementering og support af
softwareløsninger til IT-Sikkerhed, overvågning
og drift hos vores kunder i Norden. Draware har
udviklet systemet Dansk IT-Sikkerhedsbarometer™,
som gør det muligt at måle og kommunikere
IT-Sikkerhed i hele organisationen – inklusive ledelsen.

