
Agenda
09:00 Velkommen og kort om trusselsbilledet

09:30 Kort Pause

09:35 F-Secure - Mobile Security for Business

10:05 Kort pause

10.10 Sophos - Mobile Device Management 

10.40 Pause

10:45 Smartphones - FromDistance Mobile Device Management

11:25 Pause/ Tid til spørgsmål

11:35 Excitor - DME Mobile Device Management

12:15 Tid til spørgsmål

12:25 Sandwiches
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Arbejdsområder f.eks.:
Antivirus

Autentificering m. token el. mobiltelefon

Content Filtering på web og mail

Kryptering af data –lagret eller i transit 

Mobil IT sikkerhed og administration

Firewalls

Log konsolidering og netværksovervågning

Penetrationstests og sårbarhedsanalyser 

Udarbejdelse af IT Politikker, analyser etc.



http://www.fromdistance.com/en/
http://www.netiq.com/default.asp


• Usikre pinkoder 

• Kryptering der nemt kan brydes / bypasses

• Opbevaring eller deling af personhenførbare eller fortrolige data

• Synkronisering af mails

• Jailbreaking/ rooting

• Tab af enhed

• Manglende sikkerhedsregler for afskaffelse af mobile enheder

• Manglende forståelse eller respekt for værdi af data og rettigheder

Trusselsbilledet indefra



• Alle Smartphones kan browse nettet og udsættes derfor for risikoen 

ved besøg på malwareinficerede websites. 

• Falske applikationer kan downloades indeholdende malware

• Visse applikationer kan skabe meget høj datatrafik, med store trafik 

omkostninger til følge

• Ondsindede sms’ er der kan forårsage 

nedbrud (ved f.eks. Gentagne genstarter)

• Hacking/ spionage

Trusselsbilledet udefra:



Ved inficering  eller hacking kan en tredjepart;

• Tilgå lagrede filer 

• Aflytte samtaler 

• Læse beskeder (sms/mms)

• Tilgå synkroniserede e-mails  

• Følge brugerens færden via GPS (hvis enheden understøtter det), 

• Aflæse alle indtastede kodeord til f.eks. sociale netværk, betalingsspil, 

shops eller bank 

• Firmware og øvrig data kan ødelægges af destruktiv virus. 

• Foretage uopfordrede automatiske opkald til betalingsnumre eller roame

via meget dyre udenlandske telenet

• Opnå pågældende brugers netværksrettigheder fra telefonen. 



Platform specifikke problemer



Symbian specifikt;

• Der findes flere familier af orme, vira og trojanere til Symbian end

noget andet mobil OS

• Nokia skifter til Windows Phone og udfaser på sigt Symbian dvs. 

at udvikling og support på platformen vil aftage

• OS opdateringer er færre end på andre mobile OS 

• Nogle versioner er sårbare overfor ”The Curse of Silence” SMS

• Ældre Symbian versioner har ingen eller ringe kryptering



Windows Mobile specifikt

• Pga. den nye Windows Phone er Windows Mobile ikke blevet 

opdateret længe og derfor kører de fleste på version 6.5 eller ældre:

• Version 6.5 og ældre versioner har sårbarheder som fortsat udnyttes af:

- SMS trojaner der sender sms til premium numre

- Dialere der foretager dyre opkald

- Bank trojanere etc.

• Kun nogle Windows Mobile versioner kommer med kryptering og kun 

til sd kort.  Krypteringsnøglen lagres på enhedens interne flash. 

Hvis enheden hardware resette’s, da mistes krypteringsnøglerne.



Android specifikt:

• Google patcher deres produkt i rimelig hast, men hver enkelt  

producent skal selv patche egne variationer. Derfor patches visse 

modeller aldrig og modtager ikke, eller alt for sent sikkerheds-

opdateringer.

• Google's API understøtter endnu ikke kryptering - kritiske data på  

Android er således ubeskyttet. 

• Android Markets sikkerhed er ringe, hvilket resulterer i inficerede 

Apps der f.eks. Får rod-adgang på telefonen, stjæler data og  

åbner bagdøre ind i enheden etc.

• Næsten ingen antivirusproducenter understøtter Androids og 

meget få kan centralt administrere AV på Androids.



iPhone specifikt:

• Der er ikke antivirusløsninger til iPhones.

• Der er dermed heller ikke beskyttelse mod webtrusler ved browsing. 

• MobileMe kan hjælpe brugeren til sporing, eller fjernsletning hvis 

enheden mistes, men det virker ikke hvis  telefonen er slukket eller 

SIMkortet fjernet.

• iOS 3.x kan ikke patches med de seneste patches. En opgradering til 

iOS 4.x vil være nødvendig først og kan i visse tilfælde kun ske til 

iOS 4.0.

• På nogle iOS er det muligt at bypasse pinkoden på telefonen, og der 

er derved 100% adgang til alle data på enheden. 

• Apple kan være op til 3 måneder om at patche. (Publicering af 

patches foregår direkte til brugeren og ikke til en evt. administrator. 



iOS generelt:

• Mange Apps gemmer passwords ukrypteret på iOS, og er derfor 

sårbare overfor angreb (trojanere eller deciderede hacker angreb). 

• iPad’s leveres med kryptering, men de-krypteres ved opstart, -

ellers kan iOS ikke boote. Resultat: Informationer på 

enheden gøres lettere tilgængelige for udefrakommende IT kriminelle. 

• For at tage en Backup af en iPad, skal man installere iTunes, som har

mange sårbarheder og skal patches regelmæssigt. 

• Standard back-up af iOS enheder til computeren er IKKE krypteret. 

Der kan således hentes ukrypterede informationer ud, eller duplikeres 

fra enheden og den key-chain der beskytter hardware krypteringen på 

iOS kan slettes (altså fjerne PIN/Passwords). 



Så altså…..



• Stor diversitet af OS’er i en højst foranderlig verden af versionsnumre

• Viden/ forståelse i afdelingerne for hvilke værdier der bør beskyttes

• Eventuel indskrænket frihed for brugerne

• Menige medarbejderes og IT ansvarliges indblik i

trusselbilledet 

• Hvilke løsninger er bedst til os?

• Kvalificeret support?

• Tid 

• Økonomi

Udfordringerne med sikkerhed og administration:



• Remote Wipe virker ikke ved policies, men kun hvis den mobile enhed 

har en netværksforbindelse (3G, WiFi, etc.)

• Wipe’r hele enheden og ikke ”kun” firma data

• Nogle Exchange ActiveSync ”MDM” funktioner kan kræve Enterprise 

CAL’s, som øger omkostningen.

• Kan ikke se om en smartphone er blevet jailbroken/rootet

Microsoft Exchange ActiveSync sikkerhed:



Hvor sikker er platformen, kan ekstra sikkerhed vælges? 

• På hvilket et niveau kan platformen/platformene beskyttes? 

Har den f.eks. Indbygget :  Remote wipe, antivirus, kryptering etc.?

• Hvorfra og er der løbende opdatering af den sikkerhed der medfølger?

• Hvorfra kan man få support?

• Bør man vælge ekstra sikkerhedsløsninger?

• Kommer disse løsninger med central administration?

• Bør man vælge et fælles administrationsværktøj til det hele - og kan

det I givet fald, understøtte præcist den platform og de 

sikkerhedsløsninger, og funktioner man ønsker at bruge?



Samlet administration kan være ønskeligt til

• Inventarliste

• Overholdelse af IT politikker

• Styring af multiple OS’er og telefontyper

• Ved tyveri eller tab af smartphones

• Beskyttelse ved brug af applikationer og access 

points m.m.

• Sikker adgang til synkronisering af e-mails

• Differentiering af virksomhedens og brugeres egne smartphones 

og rettigheder m.m.



Device Management? 

Hvordan og hvor meget?

• Kompatibilitet

• Kryptering

• Hosting eller egen installation

• Support

• Service 

• Uddannelsesmulighed 



DLP- det ultimative skridt

Data Leakage (Loss) Prevention, - beskyttelse af informationer

mod kopiering, tyveri, sletning m.m.

DLP- meget komplekst og involverer alle led I organisationen, 

men det kan forenkles…

Værdi af data skal defineres- hvem må læse, skrive , printe, eller

bære særlige informationer?

Vidste du at en administrator vil kunne administrere fortrolige

dokumenter, uden at kunne læse dem, end ikke ved bypassing 

af standard sikkerhedsfeatures i et Microsoft network?



Dokumentation



Vigtigt ved valg af leverandør / løsninger

• Visionære produkter

• Bruger- og administrations venlighed

• Tids – og ressource besparende

• Support  tilgængelighed

• God og konstruktiv dialog med leverandøren OG producenten

• Total Cost of Ownership (TCO)



Anbefalede links

IT Sikkerhed

http://www.c-cure.dk

http://www.theregister.co.uk/security

http://www.darkreading.com

http://www.f-secure.com/weblog

http://www.sophos.com/blogs/sophoslabs

http://www.portcullis-security.com

IT Governance

http://www.itgovernance.com/00/index.php
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Kontakt info

C-cure Support

support@c-cure.dk

Phone no. +45 45411446

Thomas Bo Nielsen

tbn@c-cure.dk

Mette Nikander

mn@c-cure.dk
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Spørgsmål? 

Tak


