
 

 

 

Sårbarhedsscanning  
Vær på forkant - Beskyt jeres systemer mod hacking  
 
Sårbarhedsscanning giver det fulde overblik over jeres eksternt tilgængelige systemer samt hvilke 
informationer en hacker let kan indsamle om services og hjemmesider til målrettede angreb.  
Det er simpelt at komme i gang med eksterne sårbarhedsscan og vil man gå skridtet videre kan 
sårbarhedsscan også udføres på interne miljøer, når man ønsker at f.eks. sikkerhedschecke 
segmenterede netværk eller brugeradgange m.m. Det kan vi gerne tage en dialog om. 
 

Trin for trin:  
 

1. Netværkskortlægning  
Vi kortlægger jeres tilgængelige ip-adresser og (sub-)domæner ved at krydstjekke oplysninger 
mellem offentlige og ikke-offentlige databaser.  
 

2. Afklaring af omfang  
Sammen drøfter vi hvilke IP-adresser/domæner der er oplagte at analysere i dybden for 
sårbarheder. Vi tilbyder også scanning internt i jeres netværk*.  
 

3. Sårbarhedsscanning  
IP-adresser og domæner scannes for forældede sikkerhedsprotokoller, åbne porte og mere end 

15.000 kendte sårbarheder. Scanningens resultater præsenteres i en rapport, der beskriver 

hvordan I konkret løser jeres specifikke sikkerhedsproblemer som vi gennemgår i fællesskab med 

jer.  

*Ønskes scanning af interne IPadresser skal vi opsætte en boks i jeres netværk 

Du kan vælge 2 modeller 

• Licens 

Man kan vælge at eje en sårbarhedsscanner selv og dermed anvende værktøjet til et 

fastsat antal IP adresser og ubegrænset antal scanninger. Du kan selv trække rapporter fra 

systemet 

 

• Managed Global Security aftale 

C-cure opsætter og administrerer dine licenser og udfører scan efter aftale. Der medfølger 

en C-cure standard rapport efter hvert scan 

Al. Rapporter 

Du kan med en F-Secure RADAR licens selv udarbejde rapporter med F-Secure RADAR 

Kommenterede rapporter 

Du kan tilvælge kommenterede rapporter med aftalte intervaller, så du kan få et overblik over 

sikkerhedsstatus i dit netværk og hvor og hvordan der skal sættes ind. Rapporterne er altid 

kommenteret af en professionel sikkerhedsrådgiver 

 



 

 

Priser 
F-Secure RADAR Licens købes pr. Måned eller pr. år  

Managed Global security leveres med en licens for den aftalte 

periode 

Nedenfor er her priseksempler. Ønskes priser for andre antal eller hyppigheder, så kontakt os 

venligst 

F-Secure RADAR Special priser gældende t.o.m. 31.03.2021 

Antal 

Licens købes 

kan købes pr. 

Måned eller år 

Standard 

Rapporter 

F-Secure RADAR 

Managed 

Global security 

leveret med en 

licens for den 

aftalte periode 

og standard 

rapporter. 

Rapport 

kommenteret af 

sikkerhedsspecialist 

m. anbefalede 

fokusområder og 

løsninger 

 Pr. År 
Kr. 

Pr. Md. 
Kr. 

Antal 
pr. År 

Kr. Pr. År Kr. 
Pr. Md. 

Kr. 

Pris afhænger af 

antal IP-adresser 

og hyppighed af 

rapport. 

 

Kontakt C-cure for 

tilbud 

5 497,05 41,40 1 1400 621,30 51,80 

10 994,10 82,80 2 2800 1242,00 103,60 

15 1491,15 124,20 4 5600 1863,90 155,40 

20 1988,20 165,60 12 16800 2485,20 207,20 

25 2485,25 207,00   3106,50 259,00 

50 4970,50 414,00   6213,00 518,00 

75 7455,75 621,00   9319,50 777,00 

100 9941,00 828,00   12426,00 1036,00 

125 12426,25 1035,00   15532,50 1295,00 

150 14911,50 1242,00   18639,00 1554,00 

175 17396,75 1449.00   21745,50 1813,00 

200 19882,00 1656,00   24852,00 2072,00 

        
Alle priser er eksl. moms 
        

Udarbejdelse af månedlige, kvartalsvise eller årlige rapporter beregnes i tillæg. 

Løsningen selv kommer med standard rapporterings-mulighed 

 


