
Identifikation
Udpeg virksomhedens 
kronjuveler og 
skab forståelse for 
den rationelle og 
operationelle tilgang til 
mitigering af risiko på 
it-sikkerhedsfronten.
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Kontrol
En managed service 
der skaber transparens 
i jeres IT-setup ved 
kontinuerligt at 
tilvejebringe indsigt 
til understøttelse 
af beslutninger 
og forbedring af 
modenhedsniveau.

Analyse
Få indsigt i din for-
retnings modstands-
dygtighed over for 
hackernes foretrukne 
angrebsmetoder og få 
assistance fra PwC’s IR 
team.

Human firewall
Bidrager til et højere 
awareness niveau på 
tværs af organi-
sationen således 
medarbejdere kan 
håndtere en potentiel 
trussel fra uvedkom-
mende. 

Tryghedsaftalen
- forstærker din virksomheds cyberforsvar

Mere end hver anden 
virksomhed har været 
udsat for mindst én 
sikkerhedshændelse og  
78% angiver, at organiserede 
kriminelle udgør den største 
trussel i relation til cyber- og 
informationssikkerhed. 

* PwC’s Cybercrime Survey 2021



Styrk din virksomheds it-sikkerhed

- på det strategiske, taktiske og 
operationelle niveau

Intern scanning

Basis+ pakken

Dark web

Monitorering af internettet efter 
specifikke virksomhedsrelaterede 
kendetegn for at skabe indsigt i 
igangværende trusler.

Skaber indsigt i de sårbarheder, der 
er forbundet med de intern vendte  
IP adresser.

Phishing kampagne

Ruster medarbejdere til at kunne 
genkende phishing forsøg og 
minimerer risikoen for cyberangreb, 
som kan skade virksomheden.

Incident response

Adgang til eksperthjælp i forbindelse 
med et cyberangreb.

Ledelses workshop

Identificering af forretningens 
kronjuveler samt en holistisk 
forståelse af risiko villighed. 

Ekstern  
såbarhedsscanning

Overvåger ekstern IP adresser som 
vil identificere nye sårbarheder, så du 
proaktivt kan minimere risikoen for en 
cyber hændelse.

E-learning

Kontinuerlig træning i cyber- og 
GDPR awareness.

Intern scanning



Den rette tryghedsaftale til det 
rette behov

E-learning 
 - 0-200 brugere

Scanning af eksterne IP adresser
 - 1-5 stk.

Ledelses workshop
 - 1-2 timer

Incident response 
 - SLA next business day

Phishing kampagne
 - 1 x årligt

Basis Basis + Enterprise
Kontakt os

E-learning 
 - 0-300 brugere

Scanning af eksterne IP adresser
 - 5-10 stk.

Ledelses workshop
 - 1-2 timer

Incident response
 - SLA next business day

Phishing kampagne 
 - 2 x årligt

Scanning af interne IP adresser 
 - 1 x årligt scanning

Dark web 
 - 3 x Fingerprints

E-learning
 - 300+ brugere

Scanning af eksterne IP adresser 
 - 10 stk

Ledelses workshop
 - 1-2 timer

Incident response
 - SLA 4 timer /24/7/365

Phishing kampagne
 - 4 x årligt

Scanning af interne IP adresser 
 - 1 x årligt scanning

O365 Gennemgang
 - 4-6 timer

Dark web 
 - 3 x Fingerprints

Phish-button 

O365 overvågning 

Endpoint beskyttelse Domæne monitor  
(Dark web) 

Managed Firewall 

Cyber  
Modenhedsvurdering

Nem og tilgængelig 
indrapportering af 
mistænkelige e-mails. 
IP adresser.

Kontinuerlig 
monitorering af 
prædefinerede use 
cases i relation til O365 
logs.

Udrulning af endpoint 
beskyttelse med 
overvågning og 
avanceret identifikation 
af angreb.

Monitorering af inter- 
nettet efter specifikke 
virksomheds-relaterede 
kendetegn for at skabe 
indsigt i igangværende 
trusler.

Kontinuerlig 
monitorering og kontrol 
af firewall.

Vurdering af 
virksomhedens 
modstandsdygtighed 
i forbindelse med et 
cyberangreb.

GDPR Hotline

Ekspertise til 
rådgivning af 
GDPR relaterede 
udfordringer. 

Kombinér din 
Tryghedspakke med 
tilvalgsydelser, der 

udvider din virksomheds 
modenhedsniveau. 

https://www.pwc.dk/da/services/consulting/cyber-og-privacy/cyber-services/managed-security-services.html


Tryghedsaftalen
... nemt og effektivt

Vil du vide mere?

Klik her
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Kontakt Managed Services for yderligere information

Succes skaber vi sammen ...

Telefon: 70 222 444

https://www.pwc.dk/da/services/consulting/cyber-og-privacy/cyber-services/managed-security-services.html
https://www.pwc.dk/da/services/consulting/cyber-og-privacy/cyber-services/managed-security-services.html

