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Incident Response
– få den rette respons på det rette tidspunkt

81% af 
CXO’erne er 

bekymrede for, at 
kritiske systemer 

bliver utilgængelige i 
længere tid, hvilket 

er rekord højt*
Når virksomheden rammes af et 
cyberangreb er den rette reaktion 
afgørende for, hvor hurtigt jeres 
virksomhed kan være tilbage til normal 
drift. En effektiv og øjeblikkelig indsats 
kan gøre forskellen på, om det bliver 
en mindre afbrydelse i driften eller et 
omkostningsrigt sikkerhedsbrud.



24/7 beredskab med hurtig  
mobilisering af et kompetent 
team bestående af juridiske,  
tekniske og forretningskyndige 
specialister, der sørger for, at 
I genvinder kontrollen over 
jeres virksomhed. På den 
måde kan I hurtigt vende 
tilbage til den normale 
drift og minimere 
omkostningstab.

Under

Efter cyberangrebet undersøger 
og rapporterer vi omfanget 
af sikkerhedsbruddet for at 
komme med anbefalinger om 
forebyggende indsatser, så 
fremtidige kritiske hændelser 

bedst kan håndteres og 
styres.

Efter

– før, under og efter et cyberangreb

– lokalt og globalt med erfarne og  
specialiserede sikkerhedskonsulenter,  
der altid står klar til at hjælpe jer

Vi er jeres partner

• Cyber- og 
sikkerhedsspecialister

• Forensic-eksperter  
(sikring af 
kriminaltekniske beviser 
på operativsystemer)

• Infrastrukturkonsulenter  
(Windows, Linux, Mac, 
applikationer, netværk og 
arkitektur)

Tekniske specialister

• Incident manager
• Rådgivning og vejledning til ledelsen
• Pressehåndtering

Forretningskyndige specialister

• Privacy 
• Data compliance
• GDPR 
• Forsikring
• Assistance og kontakt 

til Datatilsynet

Juridisk ekspertise

Incident Response

Med PwC’s Incident 
Response øges jeres 
virksomheds robusthed 
og parathed mod 
cybertrusler. Gennem test 
og trusselsmodellering 
analyserer vi, hvordan 
en kritisk hændelse vil 
påvirke virksomheden, og 
hvordan den bedst bør 
håndteres.

Før

!



... 360° rundt om jeres virksomhed

Vær godt rustet og beredt

Med PwC’s Incident Response er jeres virksomhed 
sikret prioriteret adgang alle timer i døgnet på alle årets 
dage. I får hurtig og erfaren assistance gennem hele 
sikkerhedshændelsen, så I sikrer jeres kunders tillid.

Rapportering
Opsummerende rapport 
om hændelsesforløbet med 
konkrete løsningsforslag 
for at mitigere lignede 
sikkerhedsbrud i fremtiden.

Genetablering
Gendannelse af 
data til systemet 
og tilbageførelse af 
påvirkede systemer 
til normal drift.

Isolér og  
begræns skaden
Fjerner malware og 
forhindrer at data 
forlader netværket.

Analyse
Analyse af hvad og hvordan jeres virksomhed er 
påvirket samt omfanget af sikkerhedshændelsen. 
Det gælder hele vejen rundt fra  
forensic, netværk, malware  
og log-analyse til videre  
drift af forretningen.

Identifikation  
og detektering
Kortlægning af kritiske 
aktiver og trusler, samt 
detektering af, hvilke data 
der er blevet utilgængelige 
eller kompromitteret.

Overblik over  
hændelsen
Identifikation af 
sikkerhedsbruddet, og 
fastslåelse af hvem, 
der angriber samt 
deres angrebstaktikker. 



Vil I vide mere?

Klik her

Kontakt Hotline for yderligere information

Telefon: 70 222 444

PwC Incident Response
… 360° rundt  
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https://www.pwc.dk/da/services/consulting/cyber-og-privacy/incident-og-threat/incident-response.html

