BLIV UDFORDRET MED ET SIKKERHEDSTJEK
Gennem et Red Teaming sikkerhedstjek kan du få testet, hvor sårbare I er
overfor et angreb.
Red Team er designet til at give dig et realistisk billede af, hvor sårbar din organisation
er overfor et elektronisk eller fysisk angreb, og testen bliver foretaget af en uafhængig
gruppe, der udfordrer jer som organisation til at forbedre jeres effektivitet ved at antage
en modsigende rolle eller synspunkt.
Metoden vil være så tæt på virkeligheden som muligt; målet er på forhånd begrænset,
mens angrebsfælden er ubegrænset. Testen identificerer kilderne og hjælper med at få
dem stoppet. Et eksempel på et mål for en Red Team-test kunne være at opnå adgang
til filerne i en mappe på jeres interne fællesdrev. Dette mål vil i så fald blive delt op i en
række delmål, som metodisk bliver afprøvet og dokumenteret for, at vi, i samarbejde
med dig og din organisation, kan sætte målrettet ind på udsatte områder.
Et Red Team sikkerhedstjek indeholder:
• Doxing: Brugt til at indsamle oplysninger om nøglemedarbejdere.
• Spear-Phishing kampagne: For at se om medarbejdere ville udlevere deres konti oplysninger.
• Scanning: Wireless scanning, perimeter scanning af internet-vendte systemer, og penetrationstest af interne systemer for at identificere kendte sårbarheder.
• Fysisk afsøgning af bygninger: For at identificere evt. sårbarheder som kunne bruges til
at få adgang til jeres bygninger, systemer eller data.
Det får du
Formålet med testen er at udføre så virkelighedstro et angreb, som en virksomhed som
din kan blive udsat for og hele øvelsen vil give dig et værdifuldt og realistisk indblik i, om
du har sikret jer tilstrækkeligt. Du får en afsluttende rapport med udførlig dokumentation
og forslag til, hvordan I bedre kan sikre jer, så I minimerer risikoen for at blive angrebet.
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