
ER DU FORBEREDT
TIL FREMTIDENS
IT-SIKKERHEDS KRAV?

24/7/365
Monitoreret Antivirus

Awareness
træning

Årlig sikkerheds
vurdering

Kvartalsvise sårbarheds-
scanninger

Op mod 80% af
succesfulde hackerangreb
udspringer af en
uhensigtsmæssig adfærd
hos en medarbejder. Vi
træner løbende jeres
medarbejdere så I bliver
bedre beskyttet.

En gang årligt forsøger
vores etiske hackere, at
komme uberettiget rundt i
jeres virksomhed. Vi tester
jeres opsætninger og
beskyttelsesniveau, og
udarbejder anbefalinger til
forbedringer.
 

Hvert kvartal gennemfører
vi en scanning af alle
digitale enheder på jeres
netværk og tester, om alt er
opdateret med seneste
versioner og patches. På
den vis kan vi få lukket
eventuelle sikkerheds-
huller, som hackere vil
kunne anvende.

En gang årligt modtager I
en samlet vurdering af
virksomhedens sikkerhed
og CyberNordic udarbejder
jeres IT-sikkerhedsscore.
Samtidig udarbejdes
konkrete anbefalinger til
forbedringstiltag.

@cybernordic

+45 4290 1337

www.cybernordic.dk

kontakt@cybernordic.dk

IT- & cybersikkerhed medvirker til at din virksomhedsdrift opretholdes og sikrer, at dine kunder og
samarbejdspartnere kan stole på, at I også er i drift i morgen og at deres data og leverancer er godt
beskyttet og sikret.
 
CyberNordic tilbyder en samlet IT-sikkerhedspakke, målrettet virksomheder med 20-
200 medarbejdere.  Vi hjælper jer, så i er forberedt til fremtidens krav om IT-sikkerhed. Krav som
jeres kunder og samarbejdspartnere i fremtiden vil stille til jer.
 
Pakken består af:

Med CyberNordic Antivirus
beskyttes virksomhedens
pc'er og telefoner. Hvis en
mistænkelig adfærd
opdages, kan vi automatisk
stoppe hændelsen og
evt. sætte berørte PC'ere
og telefoner i karantæne.

Årlig
Pentest

IT-Sikkerhed er i stigende grad på vej ind i
virksomhedernes ledelses- og bestyrelseslokaler,
ikke blot som et "license-2-operate" men som en
konkurrenceparameter. 



HVILKEN FORDEL
FÅR DIN
VIRKSOMHED?
Cyber trusler mod virksomheder er et stadigt
stigende problem. Antallet af cyberangreb på
virksomheder stiger år for år og både store og
små virksomheder bliver udsat for
målrettede angreb.
CyberNordic hjælper jer med at modstå og
forebygger, at I bliver udsat for en hændelse.

Udfordringerne for virksomhederne er mange.
Cybersikkerhed er blot én, men det kan også vendes til en
konkurrencefordel. Seneste opgørelser viser, at danske
SMV'er oplever en stigende konkurrencefordel jo flere
cybersikkerhedstiltag, de tager i anvendelse.

Virkeligheden kort

CyberNordic arbejder for at gøre IT- & cybersikkerhed
tilgængeligt og forståeligt for alle virksomheder, uanset
deres størrelse.

Et par eksempler på vores prissætning:

+45 4290 1337 kontakt@cybernordic.dk

CyberNordic hjælper jer med at vælge de rigtige og mest
effektfulde cybersikkerhedstiltag. 

Er IT- & cyber-
sikkerhed dyrt?

Historisk set - altså for ganske få år siden - var
de rigtigt effektive IT- & cybersikkerheds
løsninger meget dyre og kun tilgængelige for
virksomheder med mere end 500/1000
medarbejdere.
Det har ændret sig!

Vidste du, at antallet af uønskede emails - phishing emails -
er steget med 41% fra 2021 til 2022?
Det sætter medarbejderne under pres, når de dagligt og på
få øjeblikke skal tage stilling til, om en email er sikker eller
om de bliver udsat for Hacking. 

Det er ikke umuligt længere

Vi gør det muligt, også de mindre virksomheder, at få noget
af den bedste beskyttelse på markedet til priser, der er til at
betale.

En virksomhed med 25 medarbejdere skal for vores
sikkerhedspakke betale 

13.375 kr. pr. måned

En virksomhed med 100 medarbejdere skal for vores
sikkerhedspakke betale 

22.800 kr. pr. måned


