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Hærdede datakopier til alle: Fordi data er kapital og ransomware 
er blevet IT-kriminelles foretrukne forretningsmodel
Når virksomheder bliver økonomisk og forretningsmæssigt afhængige af deres data, bliver angreb med 
sofistikeret malware med avancerede krypteringsfunktioner flere og mere professionelle. Alene fra 2019 til 
2020 steg antallet af angreb med 485 %.1 

Data er den nye virksomhedskapital, og data er i dag kritisk for mange forretningsfunktioner og -processer. 
Derfor gælder 3-2-1-reglen mere end nogensinde før: 3 kopier af data på 2 forskellige medier og med 1 kopi off-
site. 

Vi anbefaler, at virksomheder hærder deres lokale kopi af data ved at etablere kopiering af data fra Windows 
til et Secure Linux Repository. Teknologiskiftet er en praktisk og veldokumenteret sikring af data mod 
overskrivning og giver høj beskyttelse mod ransomware-angreb.

Vi samarbejder med Veeam om at levere data hardening, og vi er med hele vejen fra afklaring og specifikation 
via design og hardwarevalg til opsætning, drift og overvågning.

Kontakt os
En af vores IT-konsulenter kan sørge for at du kommer 
godt i gang, og hurtigt i mål med at at hærde jeres datakopier
og få høj beskyttelse mod ransomware-angreb.

Kontakt os

Fra 2019 til 2020 steg 
antallet af angreb med 

485 %

Stop angrebet med avancerede sikkerhedsværktøjer og en positiv sikkerhedskultur
Ransomware-angreb lykkes, når medarbejdere lokkes til at klikke på et link eller åbne en fil, der skaffer malware adgang til 
virksomhedens systemer. Det er svært helt at undgå, og derfor er det også vigtigt med en positiv sikkerhedskultur, der anerkender 
risikoen for at klikke og give malware adgang. I den kultur tør medarbejderne sige til straks, hvis skaden er sket, og alle ved, hvor og 
hvordan de giver besked.

BESKYT DIG MOD MALWARE MED 
AVANCEREDE KRYPTERINGSFUNKTIONER
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