TRUSSELSKATALOG

Få etableret en metode for trusselsvurdering som
gør arbejdet med risikostyring mere overskueligt.
Det kan være uoverskueligt at få et korrekt billede af hvilke cybertrusler, der er aktuelle,
og hvordan de i givet fald vil påvirke virksomhedens infrastruktur. Den udfordring løser
LinkGRC ved at screene de trusler, som en række af de store internationale og danske organisationer anbefaler at man beskytte sig imod. LinkGRC opdaterer løbende et katalog indeholdende
ca. 500 trusler, som vi bearbejder og konsoliderer til de aktuelle
top-prioriterede trusler.
Udover at beskrive de cybertrusler, som er de vigtigste, giver kataloget også et forslag til,
hvordan du som virksomhed kan imødegå dem.

Få en vurdering af hvilke cyber trusler der kan ramme din virksomhed
I praksis kan trusselskataloget leverer:
•
•
•
•

Direkte og konkret input til virksomhedens egen IT-risikovurdering
Virksomhedens aktivitetsliste for imødegåelse af potentielle cyber trusler
Input til rapportering om din virksomheds cyber risici adresseret til f.eks. bestyrelse, 		
direktion, ledelse, etc.
Prioriteringsliste til den ”securitytesting” din virksomhed får udført regelmæssigt af 		
eksterne sikkerhedsvirksomheder

Trusselskataloget anvendes som inspiration til virksomhedens risikovurdering med særligt fokus på
informationsaktiver. Trusselskataloget anvendes til at sikre fuldstændigheden af en risikoanalyse,
sammen med konkrete forslag til kontroller der kan implementeres for at minimere en
trussel/sårbarhed.

FOKUSER PÅ DET DER ER VIGTIGT
Trusselskataloget er et værktøj der via
en risikovurdering oplister de vigtigste
trusler mod din virksomhed. Du kan
fokusere på de vigtigste trusler og spare
tid.

FULD GENNENMSIGTIGHED
Opbygningen af trusselskataloget er helt
åben og gennemsigtig. Du får adgang til
de vurderinger LinkGRC har anvendt
for at nå frem til slutresultatet med de
vigtigste cybertrusler.

HURTIGT OVERBLIK
Trusselskatalogets anbefalingsside giver
et hurtigt overblik over de vigtigste
trusler, deres mulige skadevirkning, og
hvordan man kan imødegå dem.

INTEGRATION TIL HELE
GRC VERDENEN
Ved at anvende LinkGRC ’s risikostyringsplatform kan risikostyringen
nemt integreres sammen med
trusselskataloget.
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