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DEL AV GDPR



SÅRBARHETSSCANNING MED 
RISIKOVURDERING: HVOR TRYGGE 

ER DINE PERSONDATA?

Dataangrep koster samfunnet og be
drifter store summer hvert år. For din 
bedrift vil et dataangrep kunne bety 
økonomisk tap, tapt arbeidstid og tapt 
omdømme. I verste fall kan du miste 
kunder og sette virksomheten i fare.

Persondata på avveie er et alvorlig brudd 
på EUs persondatadirektiv, GDPR. Dette 
kan føre til store bøter. I tillegg må man 
varsle alle kunder og ansatte det gjelder og 
ikke minst risikerer en tap av omdømme.

En annen trussel som er aktuell i kjøl
vannet av GDPR er kriminelle hackere 
som stjeler dine persondata og sprer 
dette på nettet eller varsler myndighetene 
hvis du ikke betaler løsepenger.

En sårbarhetsscanning fra VHosting kan 
spare deg for mye tid og penger. Vi bistår 

deg og hjelper deg til å stå bedre rustet til 
å motstå et angrep, og minimerer derfor 
faren ved dataangrep. VHostings kom
petanse og markedsledende scanning
verktøy, gjør oss til din beste partner for 
å avdekke sårbar heter og sikkerhetshull i 
dine datasystemer.

Etter at vi har gjennomført en sårbarhets–
scanning vil vi presentere en rapport til 
deg der vi vil foreslå tiltak som sikrer dine 
datasystemer. Skulle dere ønske det, kan 
vi ta ansvaret for å implementere disse til
takene hos dere. Siden trusselbildet hele 
tiden endrer seg, vil vi anbefale en slik 
scan månedlig, slik at du hele tiden kan 
være sikret mot skader ved dataangrep.
  
Ved å benytte VHosting sårbarhetsscan
ning viser du at du har tatt trusselen for 
angrep og de nye GDPRdirektivene på 
alvor for din bedrift.

V-HOSTING SÅRBARHETSSCANNING AVSLØRER 
SVAKHETER I DINE DATASYSTEMER

Vår kompetanse og verktøy gjør oss til din beste partner for  
å avdekke sårbar heter og sikkerhetshull i dine datasystemer.



GDPR: NÅ ER TIDEN INNE FOR Å SKJERPE IT-SIKKERHETEN.

Selv om GDPR først og fremst er en lovgivning som skal sikre 
personvernet, er regelverket også en beskyttelse for bedrif
tene. Bedriftene som ikke tar dette seriøst, risikerer å bli 
straffet for det. Ikke bare i form av kostnader og bøter, men 
også i tap av omdømme. 

Kundene til bedriften eier dataene sine. Du kan forvalte dem, 
men ikke uten deres samtykke. Når GDPRdirektivet trer i 
kraft blir dette persondataansvaret mye klarere, både for 
kunder og ansatte i bedriften. Ved hjelp av VHostings sår
barhetsscanning vil du finne ut hvor sikkert systemet ditt er.

V-HOSTINGS SÅRBARHETSSCANNING  
FINNER  SIKKERHETSHULL 

Med sårbarhetsscanning fra VHosting er du bedre rustet til å beskytte  
deg mot hackere. Våre sikkerhetseksperter utfører scanningen, vurderer 

eventuelle sårbarheter og kan i samarbeid med deg rette opp i dette.

Sårbarhetsscanningen gjøres i 3 trinn:

DISCOVERY SCAN:
HVA ER ÅPENT?

Discovery Scan kjører 
asynkron portscanning 
mot systemene for å  
raskt avdekke hvilke  

porter som eventuelt er 
åpne samt detekterer 

operativ system.

SYSTEM SCAN: 
HVA LIGGER BAK?

System Scan finner hva 
slags system som kjører 
på nodene som scannes, 
konfigurasjonene, patche
nivåer og avdekker kjente 

sikkerhetshull.

WEB SCAN:  
HVA ER FEIL?

Scanning av nettapplika
sjoner avdekker sikker

hetshull i standardappli
kasjoner og egenutviklede 
applikasjoner. Vi tester for 

alle kjente sårbarheter, 
inkludert WASC19.



Vi har mer enn 20 års erfaring fra drift av ledende bedrifters 
IT-systemer, og vet hvor mye vi må utvikle oss for å hele 
tiden kunne henge med. Heng med oss du også!

VÅRT HOVEDFOKUS ER KLART:

OPPETID, SIKKERHET 
OG BACKUP
AV BEDRIFTERS SERVERE

V-HOSTING SÅRBARHETSSCANNING:
EN KOMPLETT TRUSSELADMINISTRASJON 

FÅ OVERSIKTEN
Vi kartlegger alle 

systemressurser for å 
få fullstendig

sikkerhetsoversikt. 

Vi har mer enn 20 års erfaring fra drift av ledende 
bedrifters  ITsystemer, og vet hvor mye vi må utvikle 
oss for å hele tiden kunne henge med. Heng med oss 
du også! For mer informasjon se www.v-hosting.no

V-HOSTING:

PERSONLIG SERVICE, 
DRIFT OG BACKUP
AV BEDRIFTERS IT-MIL JØ

FÅ ARBEIDSPLAN
Du får vite nøyaktig 
hvor hullene i ditt 

datasystem er. Vi kan 
også tette dem for deg 

hvis du ønsker det.

FÅ TRYGGHET
Du er nå på god vei til 
å bli GDPRcompliant 
og å kunne stå imot 

et dataangrep på 
bedriften din
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