
SYSTEMINTEGRERET  
IT-SIKKERHED
Udnyt Systematics erfaring med it-sikkerhed  
– vi har i mange år leveret sikker software til både 
forsvaret, politiet og sundhedssektoren.

Vigtigheden af it-sikkerhed vokser dagligt, og det er svært at 
komme uden om, at angreb på virksomheders it bliver mere 
og mere raffinerede, og udfordringerne tilsvarende sværere 
at håndtere. Ransomware og andre typer af cyberangreb 
kan ramme dybt ind i kernen af virksomheders infrastruktur 
og gøre det vanskeligt at komme tilbage til det, der var. Med 
et kritisk overblik over sit systemlandskab, kortlægning af 
komponenternes interne afhængigheder og en prioriteret 
liste over, hvilke sikkerhedsfremmende tiltag der er vigtigst, 
kan man nå langt og være bedre rustet til de uundgåelige 
angreb.

Systematics konsulenter kan hjælpe med netop dette. 
Efter i mange år at have leveret sikker software til tiden, 
blandt andet til forsvaret og politiet, har vi opbygget en 
stor faglig viden om konkrete tiltag, der giver effekt for 
den enkelte virksomhed. It-sikkerhed integreres bedst i 
systemlandskabet med en arkitektonisk tilgang, der igennem 
overblik og kortlægning danner solidt grundlag for proaktiv 
sikring mod ondsindede angreb.



Lurer disse spørgsmål i kulissen:

• Har vi overblik over, hvilke komponenter der er kritiske 
eller sårbare?

• Ved vi, hvordan nedbrud af én komponent vil 
påvirke andre kritiske komponenter og hele vores 
infrastruktur?

• Hvor skal vi starte for hurtigst muligt at minimere 
risikoen for ødelæggende angreb? 

I Systematic ved vi, at det kan være overvældende at 
navigere i alle elementer af forskellige sikkerhedsstandarder, 
og risikoen for at fokusere på de forkerte områder er 
stor. Det er kritisk at danne sig et overblik over, hvilke 
komponenter der potentielt er udsat for den største 
trussel, og hvilke der vil påvirke virksomheden mest ved 
eventuelle brud. Dette kan håndteres ved prioriterede 
forbedringspunkter baseret på en indledende analyse af 
risiko og trusler. Vi yder en kompetent, resultatorienteret og 
pragmatisk rådgivning til vores kunder. 

Systematics konsulenter kan bl.a. hjælpe jer med at:

• Kortlægge eksisterende it-arkitekturens afhængigheder
• Identificere kritiske komponenter
• Foretage trussels- og risikoanalyse af kritiske  

komponenter fra et holistisk perspektiv
• Prioritere mulige sikkerhedsfremmende tiltag

Detaljeret 
kortlægning af 

kundens arkitektur

Trussels/risikoanalyse af 
komponenter fra et holistisk 

perspektiv

Identificering af kritiske 
komponenter

Foreslå konkret 
forbedringsforslag baseret på 

industriens standarder

Den rette løsning tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og ønsker. Der er fokus på en helhedsorienteret 
gennemgang af komponenters sammenhørighed og påvirkninger for at skabe den bedst mulige strategi og håndteringsplan for 
trusselsforebyggelse. Det vil sikre holdbarhed og gennemsigtighed for systemet nu og i fremtiden. 

Fordele 

• Tidlig implementering af korrekte sikkerhedsfremmende  
tiltag er billigere end at vente, til krisen er indtruffet.

• Fokus på implementering af de mest kritiske  
områder først.

• Implementering af sikkerhedsmæssige  
tiltag på applikationsniveauet.

• Bedre beslutningsgrundlag for håndtering  
af fremtidige trusler.

Referencer 

Vi har i Systematic arbejdet intensivt med at sikre  
god applikationsarkitektur i vores mange systemløsninger og 
har endvidere leveret separate arkitekturanalyser  
til eksempelvis:

• SKAT/UFST 
• ATP
• Erhvervsstyrelsen.
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