IT-SIKKERHET/
INFORMATION
SECURITY
CONSULTING
PROAKTIV
FOREBYGGING
OG NØDVENDIG
SENSITIVITET

Konica Minolta-eksperter
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UTFORDRINGER FOR
KUNDEN
Bedrifter er nå klar over viktigheten av informasjonssikkerhet og
IT-sikkerhet, blant annet grunnet pressedekningen av angrep og
datalekkasjer de siste årene. IT-sikkerhet beskytter ikke bare dataene,
det beskytter også arbeidsprosesser, forretningshemmeligheter,
omdømme og tillit. Kompleksiteten blir stadig større ettersom flere
forretningsprosesser og områder kobles på nettet. I tillegg blir
teknologien mer kompleks, og dette fører til at det blir vanskelig for
bedrifter å vurdere sin egen situasjon og om etablerte
sikkerhetssystemer er tilstrekkelig.
Bruk syretesten på strategi og tiltak
Dette eksemplet med en middels stor
industribedrift er derfor typisk: Bedriften har sin
egen IT-gruppe og har hatt sikkerhetssystemer
som brannmurer og virusskannere på plass i
mange år. Den gradvise nettverkstilkoblingen av
nye produksjonsmaskiner internt utløser en
diskusjon om bedriften er skikkelig beskyttet.
Et spørsmål som ikke er så enkelt å besvare, ikke
minst på grunn av at systemene har vært kjøpt
gjennom flere år. Dette er grunnen til at IT-sjefen
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kontaktet Konica Minolta for å undersøke om
strategien og tiltakene mot aktuelle trusler var
tilstrekkelig. Konica Minoltas eksperter
gjennomførte en analyse på stedet.
Det ble raskt avdekket at brannmuren ikke lenger
var oppdatert. Det ble også tydelig at stadige
utvidelser av nye systemer hadde medført at
nettverket ikke var inndelt i meningsfulle
områder. På tidspunktet analysen ble
gjennomført kjørte alle bedriftens systemer og
prosesser innenfor administrasjon, produksjon,
salg og kundeservice på samme nettverk.
Dette er ofte tilfellet ved organisk vekst av digitale
systemer, og det er farlig fordi det vil finnes så
mange måter å få tilgang til hele nettverket.
Hvis en angriper klarer å trenge inn i systemet via
et grensesnitt for f.eks. markedsføring levert via
nettskyen, får han også tilgang til andre områder
av nettverket. “Vår første anbefaling i analysen er
å skille nettverkene. Et slikt skille vil sikre at de
eksponerte systemene ikke kan sette andre
systemer i fare,” forklarer Florian Goldenstein,
leder for IT-sikkerhet, Konica Minolta IT Solutions
GmbH.
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TJENESTER FRA
KONICA MINOLTA
Penetrasjonstester simulerer en krisesituasjon
I neste steg testet Konica Minoltas eksperter
eksisterende sikkerhetstiltak ved å gjennomføre
en penetrasjonstest. En kollega utga seg for å
være ansatt og forsøkte å komme inn i sensitive
områder i bygningen. To andre angrep
webserveren utenfra. Resultatene var nedslående
for bedriften. Inntrengeren kunne uten problemer
slå følge med en gruppe ansatte om morgenen,
rett fra jernbanestasjonen og inn gjennom
hovedinngangen. Rotasjonsgrinden var åpen slik
at de ansatte kunne komme seg inn raskere.
På selve anlegget var det ingen som stoppet ham,
verken i produksjonshallen eller
administrasjonslokalet. Identiteten hans ble heller
ikke kontrollert. Veien til åpne arbeidsstasjoner
var derfor åpen og det var enkelt å sette inn en
USB-pinne med skadelig kode. På veien ut klarte
han å ta dokumenter fra en skriver og fotografere
dem.

Det ytre angrepet var også vellykket.
De startet med å søke i forretningsnettverk og
sosiale medier etter ansatte i bedriften, før de
samlet inn fritt tilgjengelig informasjon om dem,
som fødselsdato og navn på familiemedlemmer.
Utstyrt med dette forsøkte de å få tilgang til
bedriftens nettverk. Ekspertene brukte varianter
av brukernavn som fornavn.etternavn@bedrift og
svake passord som kombinasjoner av fødselsdag,
navn på barn og klassikere som passord1234.
De klarte å knekke passordet til en av lederne og
fikk logget inn fra utsiden. Ganske pinlig for de
berørte, men et godt utgangspunkt for kurs og
seminarer for de ansatte. Eksemplet viser at regler
for sterke passord ikke er etablert for å plage de
ansatte, men er etablert av en grunn. Det samme
gjelder for adgangskontroll og sjekk av ordre.
Hvis en ekstern servicetekniker ønsker tilgang til
datamaskinen, bør du sjekke om han faktisk har
en ordre og er autorisert til å få tilgang til
maskinen.
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FORDELER
FOR KUNDEN
Riktige verktøy med riktig holdning
På grunnlag av resultatene fra penetrasjonstesten
arbeidet Konica Minolta med bedriftens
IT-avdeling for å vurdere eksisterende
sikkerhetsløsninger, og hvis nødvendig,
rekonfigurere dem til å tilfredsstille dagens krav.
Siden de eksisterende løsningene kun var rettet
mot enkelte potensielle cybertrusler, anbefalte
Konica Minolta innføring av en løsning for
nettverkstilgangskontroll. En slik løsning vil gjøre
alle enheter på bedriftens nettverk synlig med
informasjon om hvor de er tilkoblet. I tillegg vil en
slik løsning også kontrollere om enheter som
allerede er logget på nettverket overholder
bedriftens sikkerhetskrav og sikkerhetsregler.

Løsningen vil blant annet
kontrollere om det er installert antivirusprogram
eller brannmur på maskinen, samt status på disse.
Løsningen ser også etter nye patcher og
oppdateringer for Windows og populære
programmer som Chrome og Adobe. En løsning
for nettverkstilgangskontroll sikrer at ikke bare
enhetene som brukes på nettverket overholder
alle sikkerhetsrelaterte krav, og dermed
bedriftens sikkerhetspolicy. Men den nye
løsningen støtter også enkel inndeling av
nettverket og intelligent styring av gjester.
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Tenk sikkerhet
I tillegg til de tekniske løsningene er opplæring og
bevisstgjøring av de ansatte sentralt.
Mange ansatte var usikre på hvordan de skulle
forholde seg til passord, e-post med vedlegg eller
lenker fra ukjente personer. Ekspertene fra Konica
Minolta lærte opp de ansatte både mht.
informasjonssikkerhet og bevisstgjøring rundt
alle svakhetene som ble identifisert.
Live presentasjoner, inkludert live hacking viste
risikoen og behovet for å være mer forsiktig.
Disse aktivitetene ble fulgt opp av korte og enkle
videoer om ulike emner, i tillegg til plakater og
brosjyrer som ble hengt opp eller distribuert på
kontorene. En ny passordpolicy, som Konica
Minolta også bidro til å innføre, ble også
implementert.

Takket være disse tiltakene er uautorisert tilgang
til bedriftens nettverk nå stoppet og viktig
informasjon sikret. "Dette eksemplet viser et stort
problem. På den ene siden har bedrifter innført
sikkerhetsløsninger, samtidig som de ofte ikke
virker som tiltenkt på grunn av feil konfigurasjon.
På den andre siden er det ofte manglende fokus
på behovet for bevisstgjøring og passordpolicyer.
En velkommen invitasjon til cyberkriminelle.
Ved å bruke de rette løsningene og tilpassede
prosesser kan denne utfordringen minimeres,"
sier Goldenstein.

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

DIN KONICA MINOLTA BUSINESS
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Noen av produktbildene inneholder valgfritt tilleggsutstyr.
Spesifikasjoner og tilleggsutstyr er basert på informasjon som var tilgjengelig ved trykkingen, og kan endres uten varsel.
Konica Minolta garanterer ikke at oppgitte priser eller spesifikasjoner er fri for feil.
Alle merker og produktnavn kan være registrerte varemerker eller varemerker tilhørende sine respektive eiere, og anerkjennes herved.
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