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C-CURE COMPLIANCE-TJEK AF CYBER, IT & 

INFORMATIONS SIKKERHED 

 
DANSKE VIRKSOMHEDER ER I 

VOLDSOMT HACKER STORMVEJR.  
 
Center for Cybersikkerhed vurderer, at både 
store og små danske virksomheder befinder 
sig i en ekstra voldsom hackerangrebs-bølge.  
 
CFCS advarer “Danske it-systemer bliver hver 
dag udfordret af griske hackere på jagt efter 
huller i sikkerheden. Kommer de ind, er gode 
råd dyre.  
Vi kommer til at se stadigt flere hackerangreb 
og en større angrebsflade. Når man taler om 
trusler, taler man normalt om noget, der 
potentielt kan ske. Men her kan vi gå skridtet 
videre og sige:  
Vi ved, at det rent faktisk sker mod en række 
virksomheder her og nu. Mange 
virksomheder er sårbare over for hacker-
angreb, fordi de ikke har prioriteret it-
sikkerhed højt nok”,  
 
Det er for alvor gået op for mange, hvor 
meget et hackerangreb kan koste på 
bundlinjen for blandt andet Mærsk. Sidenhen 
har vi også set andre store cyberangreb, 
eksempelvis ransomware-angrebene på 
Norsk Hydro, Demant og ISS. Men det er ikke 
kun de store virksomheder, som hackerne går 
efter. Det kostede seks millioner kroner for 
den lille grafiske virksomhed Phoenix Design 
Aids, ikke at have styr på sikkerheden, da 
ukendte hackere krypterede 280.000 filer og 
en stor del af virksomhedens backupfiler. 
 

 

 

 

 

 

 

  

COMPLIANCE-TJEKKET 

AFDÆKKER CYBER-, IT- OG 

INFORMATIONSSIKKERHED 

HURTIGT OG EFFEKTIVT  
  

Vores Compliance-tjek er en hurtig og 
effektiv gennemgang af jeres Cyber-, IT og 
Informations-sikkerhed, der resulterer i et 
overordnet billede af, hvad I gør godt, og 
hvad der skal arbejdes mere med på 
sikkerheds-området.  
 
 
Compliance-tjekket har et meget begrænset 
træk på jeres ressourcer, da vi har udviklet en 
let tilgængelig tjekliste, som kommer rundt 
om jeres Cyber-, IT og Informationssikkerhed 
samt GDPR-compliance. Tjeklisten bygger på 
vores mange års praktiske erfaring med at 
vurdere og understøtte sikkerhed. I små 
interviews eller workshops gennemgås 
tjeklisten og jeres materiale.  
 
Det er ikke udelukkende en IT-øvelse, så for 
at få et retvisende billede af jeres sikkerhed, 
så bør virksomhedens andre funktions-
områder også deltage i foranalysen.  
 

FASTPRISAFTALE 
Vi udarbejder forinden en fastprisaftale og 
angiver en fastpris på foranalysen, der ikke 
ændrer sig undervejs. Priser kan variere efter 
opgaven, men er altid tilrettet i forhold til 
størrelsen på opgaven. 
 Der være forhold der kan påvirke prisen op 
eller ned.  
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C-CURE COMPLIANCE-TJEK 

AF CYBER, IT & 

INFORMATIONS SIKKERHED 

 
 

Gennem et stærkt samarbejde med bl.a. PFH Consulting tilbyder C-cure compliancetjek fra øverste 
hylde med de ypperste værktøjer og metoder. 

 

#01 

FORBEREDELSE 
Der gennemføres et kort opstarts-møde, hvor 
vi afdækker omfanget af opgaven i den 
enkelte organisation, fastsætter prisen og 
specificerer ønsket materiale og 
informationer, som I bør have klar til vi 
kommer. 
 
 

#02 

SMÅ INTERVIEWS ELLER 

WORKSHOPS 
I løbet af et par dage gennemgås tjeklisten og 
jeres materiale med udvalgte inputsgivere på 
tværs af organisationen, så det sikres, at alle 
relevante aktører bidrager til det samlede 
sikkerhedsbillede i foranalysen. 
 
 

#03 

AFRAPPORTERING 
En kort rapport og en ledelsespræsentation 
giver et klart overblik over jeres risiko-billede 
og et forslag til konkrete aktiviteter og 
prioriteringer i en mulig plan med et 
økonomisk og ressourcemæssigt estimat. Vi 
hjælpe gerne med de videre steps 
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