
FORSTÅ & MITIGÉR RISIKOEN
DEDIKO IT SECURITY REVIEWTM

Cybersikkerhed er den oversete forretningsrisiko. 
 
Forstå præcis hvad risikoen ved et større Cyberangreb er for din 
virksomhed og få et konkret, skræddersyet road-map til 
driftssikring og risiko eliminering med Dediko IT Security 
ReviewTM. 
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DEDIKO Sikkerhedsprofil

1 DEDIKO SIKKERHEDSPROFIL

IT-sikkerhed er forretningssikkerhed

Målbar sikkerhed fra A til B

De fleste virksomheders driftsikkerhed afhænger af IT-afdelingen. 
Alligevel er de færreste klar over, hvor stor deres risiko for et 
Cyberangreb er, og hvad konsekvensen kan være. Det er forståeligt. 
For hvordan bestemmer man bedst risikoen for tab af 
forretningshemmeligheder og operationalitet? 


Hos os er svaret DEDIKO Sikkerhedsprofil, der inkluderer både en 
grundig analyse af virksomhedens risikoprofil samt et håndgribeligt, 
KPI-baseret roadmap til at nå et acceptabelt risikoniveau.


DEDIKOs sikkerhedsprofil bygger på enkle, målbare kontroller,  
 der tager virksomheden til deres ideelle sikkerhedsprofil. Vores 
fokus er med andre ord en sikkerhedstrategi, der er til at tage og 
føle på. 


Vi peger på nødvendige kontroller, processer, kommunikation og 
software løsninger til at automatisere rejsen. DEDIKO kan 
efterfølgende hjælpe dig med at indkøbe og vedligeholde software 
licenser, indføre de nødvendige kontroller. 


Sikkerhedsprofil & Roadmap

Nuværende  
sikkerhedsprofil

Ideelle  
sikkerhedsprofil
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Skræddersyede  

Kontroller 

Q3 
Skræddersyede  

Kontroller 

Q4 
Skræddersyede  

Kontroller 

37% 87%44% 67% 79%

?

?

DEDIKO



9 Sikkerheds-spørgsmål

DEDIKO SIKKERHEDSPROFIL

Det skræddersyede IT-sikkerheds roadmap bygger på de 9  
it-sikkerhedsspørgsmål. I dialog med ledelse og IT-afdeling, samt på 
baggrund af den indledende gap-analyse, udvælger prioriterer vi de 
sikkerhedspørgsmål, der har højest værdig for jeres virksomhed. 
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STYRING AF IT-SIKKERHED

ORG.

FORANKRING I VIRKSOMHEDEN

LEVERANDØR GDPR

COMPLIANCE SIKRING

LEDELSE AWARENESS

ISO

 
KONTROL 

Hvordan 
dokumenterer 
og måler vi it- 
sikkerheden? 

PROCESS 

Hvordan 
(for)bliver vi 
sikre?  

RISIKO

Hvilke praktiske 
tiltag er 
relevante for 
vores 
risikoappetit?  

Hvordan  
forankrer vi  
it-sikkerhed i  
ledelsen  
efter bedste  
praksis?  

Hvordan sikrer 
vi et effektivt, 
målbart 
awareness-
program 
implementeret 
efter bedste 
praksis?  

Hvordan 
maksimerer vi 
værdien for 
organisationen? 

Udgør vores 
leverandører en 
risiko for os?  

Hvordan bliver 
vi ISO-
compliant?  

Hvordan sikrer 
vi vores GDPR 
forpligtigelser?  
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SIDE 2 

LØSNING 
Hvilke sikkerhedsprofiler findes der? 

Skræddersyet roadmap
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På baggrund af en indledende sikkerhedsanalyse, bygger Dediko et 
skræddersyet roadmap bestående af kontroller, der løser din 
virksomheds konkrete udfordringer. 


Disse kontroller udgør fundamentet for en målbar, ansvarsbaseret 
sikkerhedsproces med særlig fokus på: #1 Styring af IT-sikkerhed,  
#2 Forankring i virksomheden og #3 Sikring af Compliance.


ANALYSE AF SIKKERHEDSBEHOV

SKRÆDDERSYET IT SIKKERHEDS 
ROADMAP

#1 STYRING AF IT-SIKKERHED

 
KONTROL 

I 
ORG.

#2 FORANKRING I VIRKSOMHEDEN

LEVERANDØR GDPR

#3 COMPLIANCE SIKRING

PROCESS RISIKO

I 
LEDELSE

MED 
AWARENESS

ISO
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Værdien af god viden

DEDIKO SIKKERHEDSPROFIL

Vi lever for at gøre virksomheder klogere.  
Klogere på den risiko, jeres IT-systemer er udsat for.  

På ansvarsfordelingen under normal vedligehold og ved sikkerhedsbrud.  
Og navnligt på hvordan I opnår en risiko-profil, der er til at leve med. 


Alle kan tage ved lære, efter skaden er sket. Men hos DEDIKO, mener vi nu,  
at det er bedst at blive klogere på forkant. 


Derfor er vores sikkerhedsanalyse bygget på tre fokusområder. 
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ENKELT & 
MÅLBART

OPERATIONELT 
FRA A TIL B

360° 
RAPPORTERING

?
83%

DEDIKOs sikkerhedsprofil 
bygger på målbare KPIer 
fra CIS kontrollerne, som 
virksomheden nemt og 
enkelt kan sætte 
benchmarks efter. 

ikkerhedsprofilen  
inkluderer et roadmap  
med håndgribelige  
praktiske og pragmatiske  
skridt til at flytte 
virksomhedens IT 
sikkerhed fra A til B.  

Automatisk, kvartalsvis 
rapportering mellem IT, 
ledelse og andre 
stakeholders sikrer solid, 
strategisk forankring i 
virksomheden.

Vi hjælper nogle af landets største 
virksomheder og institutioner med at forstå 
og mitigere trusler mod deres IT-sikkerhed. 

Scan QR-koden, og se hvordan vi arbejder.

SIKKERHED I PRAKSIS



info@dediko.dk https://dediko.dk/ +45 45 76 20 21

SCAN OG SE,  
HVORDAN I KAN BLIVE  

EN SIKRERE VIRKSOMHED.

https://bit.ly/3BhrDxm
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