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KLAR FOR DIGITALISERING
MED AVANSERT SIKKERHET
I en verden som blir stadig mer digitalisert må alle virksomheter ta
informasjonssikkerheten på enda større alvor. Norske virkomheter blir daglig
utsatt for digitale hendelser, og i følge hendelsestall fra Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet (NSM) registrerte NorCERT i 2018 ca. 20 000 alarmer om
IKT-hendelser. Av disse var i underkant av 5 000 såkalt manuelt bearbeide saker,
det vil si at hendelsen ble videre undersøkt*.
For eksempel rammet LockerGoga, et
løsepengevirus, i 2019 Hydro, og krypterte filer,
inkludert systemfiler, og sørget for at deres drift
og produksjon ble kraftig påvirket. Vi har også
eksempler fra utlandet hvor WannaCry-viruset i
2017 rammet Deutsche Bahns videoovervåkning
av jernbanestasjoner samt lammet en Renaultfabrikk.
NSM informerer om at de stadig ser fler avanserte
og målrettede nettverksoperasjoner mot både
private og offentlige virksomheter.
Kombinasjonen av åpent tilgjengelig skadevare og
utdaterte og sårbare systemer har ved flere
tilfeller ledet til at norske virksomheters
informasjonssystemer har blitt kompromittert.
Angrep blir ofte rettet mot ansatte som åpner
vedlegg, behandler filer eller som ikke tar
sikkerhetskopi av datamaskinen sin.
Dette viser at alle virksomheter bør vurdere egne
sårbarheter og om de er tilstrekkelig beskyttet.
Systemene blir tross alt stadig mer komplekse og

* Risiko 2019 - Krafttak for et sikrere Norge, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
https://www.nsm.stat.no/globalassets/rapporter/rapport-om-sikkerhetstilstanden/nsm_risiko_2019_final_enkeltside.pdf

krever avansert beskyttelse, for å unngå at
sårbarheter blir utnyttet av cyberkriminelle.
Med økt digitalisering blir sikkerhet også et stadig
viktigere spørsmål for middels store virksomheter.
Det handler ikke om en virksomhet blir rammet av
et angrep lenger. Det handler om når.
For å være godt forberedt er det viktig å vite
hvor de potensielle sårbarhetene kan befinne seg.
Kun de som er kjent med potensielle farer kan
beskytte seg mot dem. Et omfattende
sikkerhetskonsept er det eneste som gir ekte
beskyttelse og gir virksomheter muligheten til
virkelig å høste mulighetene forbundet med
digitalisering. Takket være vår store portefølje og
mange års erfaring er vi i Konica Minolta i en
posisjon hvor selskapet kan evaluere
sikkerhetsrelaterte områder i virksomheter og
tilby de riktige sikkerhetsløsningene og
-tjenestene.
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SIKKERHET KREVER EN
HELHETLIG TILNÆRMING
For å få oversikt over potensielle sikkerhetshull og hvilke områder som må
sikres, er det ikke tilstrekkelig å fokusere utelukkende på nettverksog IT-sikkerhet.
Multifunksjonsprintere (MFP) i korridoren,
nettbrettet ditt og IP-sikkerhetskameraet er alle
deler av systemlandskapet ettersom de er tilkoblet
nettverket. De er alle like utsatte for angrep.
Virksomheter undervurderer imidlertid ofte
behovet for å implementere en helhetlig
sikkerhetsstrategi. Uten dette, mangler grunnlaget
for sikkerhet. Virksomheter uten en
sikkerhetsstrategi har enten ingen
sikkerhetsløsninger eller en som er uegnet til
formålet. Et annet fenomen er at at selv om
virksomheter kan ha riktig utstyr, blir ikke
sikkerhetsløsningene riktig brukt på grunn av
manglende kunnskap.
Farene som Konica Minoltas eksperter til stadighet
møter i analysene er mangel på kontroll over hvem
som har tilgang på nettverket eller utilstrekkelig
passordpolicyer. Hvis et system ikke er beskyttet av

passord, eller passordet er enkelt å omgå, er de
enkle bytter.
Det samme gjelder for systemer som ikke alle anser
for å være del av nettverket, hvor innbrudd kan
dermed være mulig via disse. Og at disse har
harddisker med data som må beskyttes.
Fra webkamera til videosystemer –
de siste årene har det vært en rekke saker hvor
støttede standardenheter har blitt infisert via
cyberangrep og brukt til angrep.
I 2016 ble for eksempel nesten 150 000
overvåknignskameraer hacket og misbrukt som del
av den velkjente Mirai botnet for cyberangrep ².
Selskapets egne ansatte kan også spille en viktig
rolle i sikkerheten. Kun med riktig opplæring kan de
ansatte bli mer bevisste på mulige farer,
eller på angrep gjennom at ansatte klikker på
e-postvedlegg.

² New Jersey Cybersecurity and Communications Integration Cell, Mirai Botnet, 2016, https://www.cyber.nj.gov/threat-profiles/botnet-variants/mirai-botnet
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KONICA MINOLTAS
360-GRADERS STRATEGI
Omfattende sikkerhet er kun mulig gjennom et omfattende
informasjonssikkerhetskonsept. Konica Minolta har derfor utviklet
en 360-graders strategi som vurderer og dekker alle områder hos deg
som er verdt å beskytte.
Ekspertene analyserer først nåværende
sikkerhetsstatus ved hjelp av en ACTUAL-analyse.
Grunnleggende sikkerhet (f.eks. brannmurer og
antivirusløsninger), nettverkstilgang,
mobilsystemer, krypteringskonsepter, tilgangsog datasikkerhet på printere, bygningskontroll og
sikkerhetsrelaterte områder, organisatoriske
prinsipper og grad av bevissthet hos de ansatte
blir også undersøkt.
Dette omfatter også penetrasjonstester hvor det
blir simulert et angrep, da dette er den beste
fremgangsmåten for å teste og identifisere svake
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punkter. Ifølge en undersøkelse gjennomført av
Bitkom industry association³, benytter f. eks. bare
17 % av tyske virksomheter denne muligheten.
Selv revisjoner av eksterne spesialiser blir
gjennomført i bare én av fire virksomheter.
Konica Minoltas 360-graders tilnærming
inkluderer både informasjonssikkerhet, tekniske
og organisatoriske løsninger for IT-sikkerhet,
multifunksjonssystemer og videosikkerhet både
utendørs, i bygninger og prosessikkerhet,
inkludert økt bevissthet og opplæring.
Vi er selvsagt også svært opptatt av
datasikkerhet.
Konica Minoltas konsept er basert på at
omfattende informasjonssikkerhet kun er mulig
hvis områder som IT-sikkerhet, datasikkerhet,
sikring av multifunksjonssystemer og sikkerheten
til videoovervåkningssystemer, samt eiendom ses i
sammenheng.

Y
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Basert på analyser av nå-situasjonen utarbeider
ekspertene et konsept spesifikt for den aktuelle
kunden.
PRINTER DEVICE
SECURITY

KONICA MINOLTA
SECURITY
IT SECURITY

INFORMATION
SECURITY
CONSULTING

VIDEO SECURITY

³ Are German companies prepared for cyber attacks, Handelsblatt, 2018,
http://veranstaltungen.handelsblatt.com/cybersecurity/cyberangriffe-deutsche-unternehmen-2018/
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MULTIFUNKSJONSSYSTEMER
Moderne multifunksjonssystemer (MFP-er) er ikke bare skrivere eller
kopimaskiner. MFP-er er sentrale dokumentbehandlingsnav i nettverkt
til en virksomhet. Det er derfor viktig at det er angitt korrekt
tilgangskontroll/tilgangsrettigheter, for å beskytte sensitiv informasjon
enten det er papirdokumenter eller data lagret på systemet, mot tyveri.
På grunn av at MFP-er ikke bare er del av
nettverket, men har egne harddisker og
hovedlagringen også inneholder potensielt
konfidensielle og personlige opplysninger.
Hvis virksomheten ikke har en
sikkerhetsstrategi og beskytter MFP-ene,
kan disse dataene bli et enkelt bytte for
cyberkriminelle. I verste tilfelle er maskinen
ikke passordbeskyttet og konfidensiell
informasjon som er lagret i hurtigminnet på
systemet er ikke kryptert. Uten regler for
sletting kan sensitive data akkumuleres på
harddisken over en lengre tidsperiode.
Selv dokumenter som ikke er skrevet ut,
representerer en sikkerhetsrisiko som ikke
bør overses.
Bitkom-studien "Economic protection
in the digital world" fra 2017 viser at
17 % av de undersøkte virksomhetene hadde
opplevd at fysiske dokumenter,
komponenter eller maskiner hadde blitt
stjålet. Ytterligere 14 %
av virksomhetene mistenkte at de kunne
være berørt, men var ikke helt sikre. 30 % av
respondentene svarte at IT- og
telekommunikasjonsutstyr hadde blitt
stjålet.

For et helhetlig sikkerhetskonsept for
MFP-enheter tilbyr Konica Minolta en lang
rekke sikkerhetsfunksjoner innenfor
rammeverket bizhub SECURE. De dekker tre
områder: tilgangskontroll,
harddiskdatasikkerhet
og nettverkssikkerhet. Det første og
viktigste steget er å forhindre uautorisert
tilgang til systemet. Dette gjøres ved å bruke
passord eller lese de ansattes ID-kort.
Et kritisk punkt: Sikkerhetstiltak må alltid
beskytte uten at det går på bekostning av
brukervennligheten. Dette handler ikke bare
om å unngå å opprette nye hindringer for
brukeren som kan gå utover produktiviteten.
Når sikkerhetstiltak anses som belastende,
er brukerne mindre villige til å følge dem.
Passord og brukerkontoer gjør det ikke bare
mulig å tilordne forskjellige rettigheter til
brukerne, men de sikrer også systemet mot
uautorisert tilgang. Funksjoner som starter
utskriften av dokumentet først etter
autentisering sikrer også at kun autoriserte
brukere mottar dokumentene.

⁴ Economic protection in the digital world, Bitkom, 2017,
https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-PIs/2017/07-Juli/Bitkom-Charts-Wirtschaftsschutz-in-der-digitalen-Welt-21-07-2017.pdf

Sjekkliste
	Tilgangskontroll: bruk passord
	Krypter harddisken
	Slett midlertidig data jevnlig
	Sett opp brukerkontoer med
individuelle rettigheter
	Beskytt harddisken mot uautorisert
tilgang selv etter at den er fjernet
	Kontroller
nettverkssikkerhetsstandardene
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IT-SIKKERHET

Omfattende informasjonssikkerhet inkluderer også sofistikert
IT-sikkerhet for å beskytte digitale informasjonssystemer.
Nettverkssikkerhet er selvfølgelig en del av IT-sikkerheten. For full
beskyttelse er det imidlertid nødvendig å ta hensyn til en rekke andre
faktorer, fra organisasjonsmessige og tekniske forhold, til integrasjon
av IoT-enheter og mobilenheter, samt den menneskelige faktor.
Mangel på kunnskap eller feil atferd blant
ansatte er ofte en av de største svakhetene.
Og det er her virksomheter bør starte.
Risikoforståelsen på beslutningstaker-nivå er
et annet viktig forhold. Virksomheter må
være klare over at de er attraktive mål, og at
sikkerhet derfor er viktig. Det bør også være
klart for alle at sikkerhetsbrudd forekommer.
Det er viktig å være klar for disse.
Risikoanalyse og beredskapsplaner øker
risikoforståelsen og reduserer faren for
mulig skade. Ifølge en Deloitte-studie⁶ har
58 % av virksomhetene en beredskapsplan..
Konica Minolta har utviklet et spesielt
analysekonsept basert på mange års
erfaring. Dette konseptet danner grunnlaget
for selskapets analyser av IT-sikkerhet.
Analysen gjennomføres i direkte dialog med

kunden og hvilke forhold som inngår
defineres individuelt, siden ingen kjenner
dataene og kravene like godt som den
aktuelle virksomheten. For å komme i gang
gjennomfører våre eksperter detaljerte
analyser av nåsituasjonen og
målsituasjonen, for å identifisere ikke bare
situasjonen slik den er i dag, men også
identifisere nødvendige sikkerhetstiltak.
Takket være denne 360-graders
gjennomgangen av virksomhetens egne
prosesser og systemene og løsningene som
er i bruk, får man raskt oversikt.
Denne reduserer responstiden og øker
sikkerhetsnivået.


⁶ Cyber-Security Report 2017 – Part 2, Deloitte,
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/risk/RA-Risk-Advisory-Cybersecurity-Report-2017-2-14122017-s.pdf

Sjekkliste
	Gjennomføre risikoanalyse og analysere
behov for sikring
	Opprette eller oppdatere
sikkerhetsstrategi
	Implementere
informasjonssikkerhetsprosesser
	Etablere eller utvide teknologiske tiltak
som styring av autorisasjon, kryptering
eller kontroll av mobile enheter
	Gjør de ansatte mer bevisste – gjennomfør
en bevisstgjøringskampanje
	Verifiser tekniske løsninger ved å
gjennomføre penetrasjonstester
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VIDEOSIKKERHET
Moderne systemer for sikring av bygninger og eiendom inkluderer
selvsagt også IP-videosystemer. Ifølge Bundesdruckerei-studien⁷
"Digitalisation and IT security in German companies", ligger dette bak
de virtuelle sikringstiltakene.
På den andre siden kan de støtte effektive
produksjonsprosesser ved å identifisere avvik i
prosesser eller overoppvarming av maskiner,
og deretter trigge en melding eller
automatisk stoppe prosessen. Men det er
nødvendig å vurdere flere aspekter i
oppsettet. Ett forhold som må vurderes er at
videokamera som står i bedriftens nettverkt
også er tilkoblede enheter, og de må derfor
være underlagt de samme
sikkerhetstiltakene som alle andre IoTenheter. Det samme gjelder for alle
lagringsenheter eller harddisker, dette er
spesielt viktig når opptakene viser
mennesker.
Når du skal sette opp et
videoovervåkningssystem må du først finne
ut hva slags bilder som er nødvendig, dette
fordi opptak i høy oppløsning genererer
store mengder data, som nettverket ikke
nødvendigvis er dimensjonert for.
Dette avgjør om kameraet bør integreres i
eksisterende nettverkt, eller om det er
nødvendig å sette opp et separat, parallelt
nettverk.
I tillegg gjelder de samme aspektene
for nettverksenheter: De valgte systemene
må som et minimum komme med verktøy for
konfigurering og sikkerhetskopiering, slik at
de kan tilpasses og beskyttes mot
uautorisert tilgang. I tillegg bør
dataoverføringen være kryptert. Hvis ikke
kan uautoriserte personer kunne få tilgang
til disse dataene, eller i enkelte tilfeller

⁷ Studie: IT Security as part of Digitalisation, Bundesdruckerei, 2018,
https://www.bundesdruckerei.de/de/studie-it-sicherheit

trenge inn i virksomhetens nettverk
gjennom dårlig sikrede IP-kameraer.
Ved oppsett av videoovervåkning må også
datasikkerhet tas i betraktning i arbeidet
med å finne ut hvilke områder som skal
sikres. Hvor lenge må dataene lagres og
hvem har tilgang til dem? Konica Minolta
anbefaler valg av tiltak og implementering
som inkluderer workshops for å identifisere
krav, oppdatere ledelsen og
datasikkerhetsansvarlig om
status underveis og beskrive operative krav,
hensikt og begrunnelse for valget.

Sjekkliste
	Definere krav: Hvilken kamerakraft
er nødvendig?
Sjekke nettverkskapasitet
	Definere driftsmessige krav,
hensikt og begrunnelse
	Sikre data og dataoverføring
med kryptering
	Sikre at opptakene blir behandlet i
henhold til
datasikkerhetskrav
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RÅDGIVNING
OM INFORMASJONSSIKKERHET
Høy datasikkerhet, enten det er virksomhetens egne data eller kundens
data, er et av de viktigste målene med datasikkerhetskonsepter, siden
data er det angripere virkelig er på jakt etter. Ifølge Bitkom-studien⁸
"Economic protection in the digital world", har 23 % av tyske
virksomheter vært offer for datatyveri i løpet av de siste to årene.
Ytterligere 18 % mistenker at de kan ha vært det.
Målene spenner fra kommunikasjonsdata (48 %),
kundedata (20 %) og økonomiske data (20 %) og
immaterielle rettigheter eller ansatteinformasjon.
Informasjonsikkerhet og datasikkerhet er sentrale
verdier som er svært relevant for at en virksomhet
skal lykkes, være konkurransedyktig og ha et godt
omdømme. I tillegg finnes det lover og forskrifter,
som EUs personvernforordning (GDPR) som
krever konkrete forebyggende tiltak for å beskytte
personvernet. Ifølge Bundesdruckerei-studien⁹
"Digitalisation and IT Security in German
Companies", har 75 % av virksomhetene som
minimum regler for behandling av sensitiv
informasjon. 81 % har definerte
tilgangsrettigheter for sensitiv informasjon.
Resten har varierende grad av sikkerhet.
Også her må virksomheter sørge for at de ansatte
er oppmerksomme på problemet, selv om det
ikke alltid er enkelt å så oversikt over
konsekvensene. Virksomheter bør først finne ut
hvilken sikring de trenger. Konica Minolta
definerer dette behovet gjennom egnede
analyser. Målsituasjonen utledet av analysene kan
ikke bare realiseres gjennom tekniske løsninger,
men også gjennom målrettet opplæring av de
ansatte, inkludert workshops som øker
bevisstheten rundt spørsmålet.

løsninger for tilgangskontroll: Jo mer sensitiv
dataene er, desto viktigere er det å begrense
gruppen av personer som har tilgang til dataene.
Passord alene er ikke nok. Verdifull informasjon
bør også krypteres i enkelte situasjoner. Ved
innføringen av GDPR er det også nødvendig å ha
oversikt over hvilke personopplysninger som blir
samlet inn av en virksomhet. Det er også viktig å
sikre at det kun finnes én sentral, oppdatert
datakilde og ikke ulike versjoner distribuert rundt
om på nettverket.
Informasjonssikkerhet inkluderer også beskyttet
transport – informasjon må sendes sikkert fra
ende til ende i kryptert form.
I tilfelle brudd, er det helt avgjørende at man har
protokolldata tilgjengelig, slik at disse
opplysningene kan bli gjort tilgjengelig. Ikke bare
sikrer dette at brudd identifiseres raskt, men
loggdata er også påkrevd for skadevurderinger og
skadebekjempelse.

Informasjonssikkerhet inkluderer for eksempel

⁸ Economic protection in industry, Bitkom, 2018,
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/Bitkom-PK-Wirtschaftsschutz-Industrie-13-09-2018-2.pdf
⁹ Studie: IT Security as part of Digitalisation, Bundesdruckerei, 2018, https://www.bundesdruckerei.de/de/studie-it-sicherheit
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Sjekkliste
	Gjennomføre risiko- og kravanalyse og definere
hvilken type informasjon som skal beskytes
	Definere et konsept for informasjonssikkerhet
med retningslinjer
	Implementere informasjonssikkerhetsprosesser
	Etablere eller utvide teknologiske tiltak
som styring av autorisasjon,
terminalsikkerhetsløsninger, kryptering eller
kontroll av mobile enheter
	Bruk løsninger som gir oversikt over persondata
og overholder rapporteringskravene i GDPR.
	Gjør de ansatte mer bevisste rundt sikker
håndtering av informasjon - gjennomfør en
bevisstgjøringskampanje
	Verifiser tekniske løsninger ved å gjennomføre
penetrasjonstester

EN STERK PARTNER
VED DIN SIDE
Moderne IT representerer et stort potensial for virksomheter. Men for å kunne
hente ut dette potensialet på en sikker måte, må de ha en nøye gjennomtenkt
sikkerhetsstrategi.
En partner som Konica Minolta står ved din side som en rådgiver og konsulent.
Særlig små og mellomstore bedrifter mangler
ressursene til å følge med på kompleksiteten i
infrastrukturen og potensielle svakheter. En sterk
partner kan hjelpe dem med å definere og
implementere et individuelt sikkerhetskonsept for
omfattende beskyttelse med gode råd og
gjennomtenkte løsninger. Konica Minolta kan også
ta seg av drift og vedlikehold, samt regelmessig
opplæring av ansatte.

kostnadsbesparelsene som Konica Minolta tilbyr
med en kundetilpasset løsning, som tilfredsstiller
deres sikkerhetsbehov og unngår ekstra
kostnader og tiltak.

Konica Minoltas 360-graders tilnærming øker
sikkerheten på firmainformasjon,
IT, printere, bygninger og i produksjonen.
Virksomheter vil også dra nytte av ressursene og

VIL DU LÆRE MER OM VÅRT
SIKKERHETSTILBUD ELLER TA ET MØTE MED
OSS?
konicaminolta.no
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