Fysisk sikring øger
IT-sikkerheden
Datatyveri er ikke noget, der kun foregår online. Det kan ske fysisk på alle tidspunkter af
døgnet, og derfor er det vigtigt, at virksomheder også er opmærksomme på, at deres
fysiske sikring er i orden.
I oktober er det europæisk og national cybersikkerhedsmåned. En måned
hvor der er stor fokus på, hvordan både
private og virksomheder kan sikre sig
bedre digitalt.

Sådan sikrer I jer fysisk
Fysisk sikring kan forhindre, at uvedkommende får fat i vitale data og udstyr. Den fysiske sikring af en virksomhed kan spænde bredt, og kan være
alt fra en god lås på døren til en tyveMen det er ikke kun online, at virksom- rialarm til Fort Knox-lignende tilstande,
heder bør beskytte deres data og vær- hvor selv den mindste bevægelse opdages.
dier.

Samtidig kan tyverialarmens høje hyletone også være med til at stresse tyven, så tyven i sidste ende måske opgiver og stikker af.
Men en tyverialarm er ikke til meget
hjælp, hvis datatyveriet foregår ved
højlys dag lige foran næsen på medarbejderne.

Derfor er et godt råd at få installeret
adgangskontrol. Med adgangskontrol
på yderdørene kan man altid kontrollere og holde øje med, hvem der kommer og går i virksomheden – og hvorMed en tyverialarm bliver det opdaget når de kommer og går.
med det samme, at der er uvedkomVed behov for ekstra sikkerhed bør
Ikke meget. Og derfor er den fysiske mende i virksomheden.
man få installeret adgangskontrol på
sikring ligeså vigtig som den digitale.
For hvad nytter det, at man har brugt
store mængder tid, energi og penge
på at sikre sig digitalt, hvis den kriminelle bare kan gå direkte ind ad døren i
virksomheden og stjæle data og vigtigt
udstyr?

Som minimum bør enhver virksomhed
have en tyverialarm, gode låse på deres døre og dørlås eller adgangskontrol.

dørene til særlige rum, f.eks. serverrummet eller rum med særligt følsomt
udstyr. På den måde kan man give adgang til særligt betroede medarbejdere og samtidig sikre, at uvedkommende ikke får adgang.

at skabe gennemtræk eller for nemhe- Gode råd
dens skyld. Men hvem lukker og låser • Installer tyverialarm og adgangskontrol
dørene? Og hvem holder øje med, om
så uvedkommende ikke kan tilgå data og
der er uvedkommende, der går ind?
vigtigt udstyr
Måske ingen.

•

Netop derfor er det vigtigt at have styr •
Rutiner og sikkerhedsprocedurer er på rutinerne og sikkerhedsprocedurer- •
ne.
altafgørende
Det er vigtigt at have gode digitale ruti•
ner. Mindst ligeså vigtigt er det at have God adfærd og sund fornuft kan gøre
en stor forskel - både online og offline.
gode sikringsmæssige rutiner.
Vi ser ofte steder, hvor personaledøren
eller lagerets dør står åben – enten for

•

Registrer gæster i virksomheden, så der
altid er styr på, hvem der har været på
besøg
Lad ikke yderdøre stå åbne
Gør det til en rutine at spørge fremmede i
virksomheden, om de har brug for hjælp
Informer og undervis medarbejdere i virksomhedens sikkerhedsprocedurer, så de
er klædt godt på både online og offline
Oplær nye medarbejdere i virksomhedens
sikkerhedsprocedurer og rutiner

