16. marts 2020

Hjemmearbejde i COVID-19 tid
Center for Cybersikkerhed har udsendt vejledningen ”Gode råd om hjemmearbejde”.
Vejledningen beskriver gode råd til organisationer og medarbejdere i forbindelse med at arbejde
hjemme i disse Corona tider. Rådene er naturligvis gode, men vi er i en særlig situation og der er
behov for at forbedre tilstanden så vidt muligt.
IT kriminelle udnytter enhver lejlighed og trusselsbilledet er større netop nu, da der er flere faktorer,
som gør det lettere for dem at opnå deres mål.
Den nuværende situation kan resultere i, at virksomheder ønsker at lave kompromis i forhold til
deres adgang til kritiske systemer, således medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Ofte skyldes dette
at de nuværende systemer ikke er skaleret til det øget pres, når alle arbejder hjemmefra. I den
seneste uge har vi hjulpet flere kunder med at øge bl.a. VPN kapaciteten midlertidigt og siden
torsdag primært remote.
Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke er alle, som er sendt hjem, der har adgang
til virksomheds PC. Dette resulterer i at private PC’er får adgang via VPN. Her er det vigtigt kun at
tillade adgang i begrænset omfang til absolut nødvendige ressourcer, for at hjemmearbejdet kan
udføres. Dette skyldes at private PC’er må betragtes som værende mere usikre end virksomheds
PC’er.
Ligeledes er det vigtigt at sikre at ens internet båndbredde kan håndtere den øgede mængde af
trafik fra hjemmearbejde. Her er det bl.a. muligt at blokere for streaming af audio og video i en
periode, således f.eks. online radio, YouTube og lignende ikke kan benyttes, hvilket kan give
tilstrækkelig luft.
E-mail er en særlig kategori. Historisk set var SPAM og virus et stort problem for e-mail. Det er
overvejende løst for mange år siden og fokus omkring e-mail scanning, har i de senest år være
reduceret. Hvor man tidligere benyttede ”best of breed” er det typiske i dag ”best of suite”, som er
det billigste eller intet til at scanne e-mails. Når man skal ny malware og phishing i e-mails til livs, så
er det ”best of breed”, der giver forspringet.
Wingmen har mange værktøjer i værktøjskassen, der øger sikkerheden, begrænser angrebsfladen,
øger synligheden eller øger fremkommeligheden og samtidig støtte op om Center for
Cybersikkerheds gode råd. Meget kan gøres uden fysisk adgang - også i disse tider.
Cisco valgte i starten af uge 11 at gå ind i kampen mod COVID-19, ved at tilbyde gratis 90 dages
licenser til WebEx, Umbrella, DUO og AnyConnect, således det er muligt at skalere ens løsninger til
det øgede pres. Læs mere om Ciscos licenser her.
Kontakt Wingmen Solutions på +45 70 20 21 10 eller info@wingmen.dk og hør, hvordan vi kan
hjælpe dig og din virksomhed gennem denne tid.

