Bliv klar til NIS 2
Kom i gang med værktøjerne i din E5-licens
og vores sikkerhedsprogram

Vi har viden og erfaring til at hjælpe jer med at imødekomme kravene
ved hjælp af Microsoft cloud-teknologi og rammeværktøjer
Formålet med NIS2-direktivet er at give et højt fælles niveau af cybersikkerhed i EU for at reagere på
stigningen i cyberangreb.
NIS2 inkluderer en udvidelse af omfanget, og der er en god chance for, at det også er relevant for
din virksomhed. Tjek listen på side to.

NIS 2-direktivet
Direktivet er en tung sag på over 100 sider. Men afsnit 18 beskriver de faktiske foranstaltninger til
håndtering af cybersikkerhedsrisici.
Den indeholder otte nøgleelementer, som alle virksomheder skal tage fat på eller implementere.
Som en praktisk tilgang kan du se på tiltagene opdelt på de tre kendte områder:

Governance
1. Risikoanalyse og sikkerhedspolitikker
2. Politikker og procedurer til
at vurdere effektiviteten af
sikkerhedsforanstaltninger
3. Politikker for brug af kryptografi og kryptering

Forebyggelse

Reaktion

1. Sikkerhed i forsyningskæden, herunder udbydere af managed services

1. Hændelseshåndtering
(forebyggelse, opdagelse,
reaktion og genopretning)

2. Sikkerhed i netværks- og
informationssystemer,
herunder sårbarhedshåndtering og offentliggørelse

2. Driftskontinuitet og krisehåndtering

4. Sikkerhed for menneskelige ressourcer, adgangskontrolpolitikker og asset
management
Foranstaltningerne må tage hensyn til graden af virksomhedens
eksponering for risici, dens størrelse samt sandsynligheden for
forekomst af hændelser og deres sværhedsgrad.

Den praktiske tilgang
Kombinationen af udvalgte Microsoft
værktøjer og gennemprøvede værktøjer i vores
sikkerhedsprogram giver dig en praktisk tilgang
til overholdelse af NIS2 – igen for de tre områder:

Governance
•

Maturity Mapping program

•

Continuous Compliance

•

Microsoft 365 Defender

•

Building Security Capabilities

•

LMS Based awareness campaigns

•

Governance Board and Adoption services

Forebyggelse

To grupper af brancher er
omfattet
Væsentlige
•

Digital infrastruktur

•

Drikke- og spildevand

•

Transport

•

Finans

•

Energi og forsyning

•

Offentlig

Vigtige
•

Post- og pakkeservice

•

Affaldshåndtering

Microsoft Entra

•

Kemiske produkter

•

Azure Firewall and Key Vault

•

Fødevarer

•

Microsoft Cloud Security

•

Pharma

•

Microsoft Defender

•

Microsoft Endpoint Manager and Intune

•

Søgemaskiner og sociale platforme

•

Security Baseline

•

Endpoint Management Services

•

Reaktion
•

SIEM-as-a-Service

•

SOC Lite

•

Managed Detection and Response

•

Microsoft Sentinel

•

Microsoft Power Automate

•

Business Continuity

For mere information
info@fellowmind.dk
+45 82 32 32 32

Vi sikrer at du finder de
lavthængende frugter, så
du bruger dine penge bedst
muligt og starter med de vigtigste områder først.

