Sikkerhed
Hvordan har du sikret
dine løsninger
mod forskellige typer af angreb?

Sikkerhed
Det er en katastrofe, når forretningskritiske data eller
person data kommer i de forkerte hænder. Er du ordentligt
sikret, hvis dit website bliver angrebet? En måde at besvare
det spørgsmål på, er at se, hvor svært det er for en white-hat,
altså en ’etisk hacker’, at bryde ind UDEN at drage fordel af
sårbarhederne.
En white-hat? 1000 white-hats?
En måde at afdække potentielle sikkerhedshuller på – uden

Når vi har gennemgået de fire punkter, vil du modtage vores

at udnytte dem – er white-hats. De er dyre, svære at finde og

certifikat som bevis på din indsats for at værne om datasikker-

for at virke, skal du bruge mange forskellige white-hats med

heden.

forskellige indbrudsspecialer. Samtidig skal man kunne stole
på at de kompetente og etiske.

Betroede samarbejdspartnere
Sikkerhed i softwareudvikling er et særligt interesseområde

Fuld kontrol og styring

for STRONGMINDS. Vi har den nødvendige viden, kompetence

Vi samarbejder med virksomheden Synack, der er blevet

og erfaring til at håndtere og lukke de blottede sårbarheder, og

eksponent for ”crowdsourced penetrereringstest”, som giver

vi vil også meget gerne hjælpe dig.

dig sikker adgang til en stor pool af dokumenteret dygtige
white-hats. Synack styrer interaktionen mellem hackere og de

Kontakt

hackede, så de reelt aldrig ”slipper tyven løs” på dit site.

Kontakt os gerne på telefon 70 26 64 16 eller på mail info@
strongminds.dk for at høre, om du bør bestille en STRONG-

Identificere og fjerne sårbarheder

MINDS sikkerheds-pakke.

I samarbejde med Synack hjælper vi danske virksomheder med
at lukke sikkerhedshuller via penetreringstests:
1.

STRONGMINDS i samarbejde med

Vi hjælper dig med at identificere applikationer og API’er,
der bør gennemgå en penetreringstest.

2.

Vi hjælper med at definere test- og omkostningsniveau
og sørger i samarbejdet med Synack for den praktiske
opsætning af testen.

3.

Efterfølgende udbedrer vi de identificerede kritiske sårbarheder.

4.

Vi gennemgår den afsluttende status og score med jer, og
rådgiver om anbefalede ændringer i teknologi og udviklingspraksis.

STRONGMINDS er en uafhængig softwareudviklings- og

STRONGMINDS

teknologivirksomhed, der ønsker at gøre en forskel for vores kunder
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og bidrage til vækst. Fundamentet for vores arbejde er kvalitet, tro-
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værdighed og samarbejde.
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