HVOR SIKKER ER DIN VIRKSOMHED?
Få overblik over it-sikkerheden i din virksomhed med et
360 graders eftersyn.
Secure Dashboard for er et unikt værktøj, som systematisk og skematisk sammenholder
den faktiske IT-beskyttelse, du allerede har implementeret, med det aktuelle sikkerhedsbillede og den beskyttelse, som vi mener, I bør have for at være beskyttet mod både
interne og eksterne trusler.
Få overblik
Med et 360 graders eftersyn får du overblik og udførlig beskyttelse af den aktuelle
tekniske beskyttelse. Du får en rapport med et ledelsesresume og overblik, som gør den
tilgængelig for din CEO og bestyrelse. Du får anbefalinger til og prioriteringsværktøj af
hvilke indsatser, der bør gøres for at forbedre it-sikkerheden i din virksomhed.
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Metoden for Secure Dashboard for er baseret
på stikprøver, informationsindsamling og interviews.
Formålet med eftersynet er at give dig en status
på, hvordan jeres nuværende it-sikkerhedsniveau i
din virksomhed ser ud – sammenlignet med andre
virksomheder i samme branche – så du ud fra
analysen kan få specifikke anbefalinger til at
forbedre it-sikkerheden.

Ønsket niveau
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Sådan gør vi det
Vi måler dit IT-sikkerhedsniveau på 7 centrale punkter:
1. Mail
2. Netværk
3. Klienter
4. Mennesker
5. Sikkerhed
6. Processer
7. Web
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Det siger andre
”Secure Dashboard-rapporten gav os et rigtig godt overblik og ud fra den, lavede vi en
prioriteringsliste, hvor vi tog de lavt-hængende frugter først og derefter lavede en plan
for, hvordan vi skulle forbedre de øvrige punkter”.
Martin Schmidt, Digitaliseringschef, Akademikernes A-kasse

Ezenta A/S
Ezentas spidskompetencer inden for IT-sikkerhed strækker sig fra rådgivning over
implementering af IT-sikkerhedsløsninger til uddannelse samt drift og overvågning af
IT-sikkerhedsmiljøer. Siden år 2000 har Ezenta hjulpet offentlige myndigheder samt
danske og internationale virksomheder med IT-sikkerhed.
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