MÅLBASERET PENETRATIONSTEST:
Hvad er det?
I en målbaseret penetrationstest undersøger vi, hvor sikker din virksomheds IT er på
lige netop jeres vigtigste ressource. Vi vurderer, på baggrund af en risikovurdering, og i
fællesskab, hvilken ressource der er din virksomhedes vigtigste, og sammen definerer vi
succeskriterierne. Dette kunne eksempelvis være:
• Opnå adgang til det interne netværk
• Opnå adgang til produktionsnetværk
• Få kontrol af almindelig brugerkonto
• Få kontrol af chefkonto
• Få kontrol af administratorkonto
• Opnå adgang til bagvedliggende databaser
• Ændre filer på fællesdrev
• Lægge vigtig infrastruktur ned
• Opnå adgang til bestemt dokument
Hvorfor er det vigtigt?
En målbaseret penetrationstest er en rigtig god idé, da det giver dig og din virksomhed
et nøjagtigt billede af, hvor god sikkerhed der er omkring jeres vigtigste ressourcer. Uden
denne viden kan du reelt ikke kende jeres aktuelle sikkerhedsniveau, og derfor heller ikke
vide, hvordan sikkerheden bedst og nemmest optimeres. En målbaseret penetrationstest
er det bedste produkt i kategorien IT-sikkerhedstest, fordi den kommer tættest på den
metode, som den IT-kriminelle vil benytte, når de foretager deres angreb i virkeligheden.
Hvad får du som virksomhed ud af det?
Du kan forvente en dybdegående rapport, der i detaljer forklarer, hvor sikre dine vigtigste
ressourcer i virksomheden er. Rapporten indeholder beskrivelser af de sårbarheder, som
vi finder i forsøget på at kompromittere jeres systemer og opnå adgang til ressourcerne.
Rapporten indeholder også vejledning til hvordan du kan fjerne disse sårbarheder og
ikke mindst kan optimere sikkerheden omkring de vigtige ressourcer.
Hvad indebærer det?
Vores penetrationstestere sætter sig i hackernes sted og benytter alle midler til at
kompromittere din virksomheds vigtigste ressourcer. Dette kan blandt andet indebære:
• Automatiserede scanninger
• Manuelle scanninger
• Firewall review
• Wireless review
• Hardware review
• Fysisk test
• Social engineering
• Phishing kampagne
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