WEBPENETRATIONSTEST:
Hvad er det?
En webpenetrationstest er en sikkerhedstest af en webapplikation, hvor hjemmesiden
bliver undersøgt for sårbarheder med udgangspunkt i OWASP top 10. OWASP, som
står for Open Web Application Security Project, er et værktøj, der hjælper med at højne
sikkerheden i software og er et af de mest anerkendte i verden. Når vi har gennemført
testen viser vi, hvorfor de fundne sårbarheder er problematiske, og hvordan de kan
udnyttes af personer med onde intentioner.
Hvorfor er det vigtigt?
Webapplikationer er ofte en ekstrem vigtig del af en virksomheds infrastruktur.
Webapplikationer repræsenterer din virksomhed til offentligheden og fungerer som
brugergrænseflade for din virksomheds kunder eller hostes internt og hjælper dine
medarbejdere med vigtige arbejdsopgaver. Derudover fungerer mange webapplikationer
som frontend til databasesystemer, som ofte indeholder vigtig og/eller personfølsomt
kundedata. Dette gør applikationerne til et eftertragtet mål for IT-kriminelle, der ønsker
at stjæle jeres data eller skade din virksomhed ved at ødelægge jeres infrastruktur,
således at I som virksomhed risikerer at miste jeres kunders troværdighed.
Hvad kan du som virksomhed forvente?
En rapport, som indeholder følgende:
•	Beskrivelser af de fundne sårbarheder rangeret efter, hvor alvorlige de er, hvor stor
sandsynligheden er for at de bliver udnyttet, og hvad konsekvensen ved udnyttelse
kan være.
•	Beskrivelser af anerkendte metoder til at fjerne disse sårbarheder fra webapplikationen
uden at det går ud over jeres webapplikations funktionalitet.
Hvad indebærer det?
Vi tilgår webapplikationen, scanner den efter sårbarheder og fejl, sorterer falske positive
fra og identificerer eksisterende sårbarheder. Vi bruger let genskabelige eksempler til at
illustrere, hvorledes de identificerede sårbarheder kan bruges til at stjæle data, eller slet
og ret ødelægge jeres webapplikation.
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