Sikkerhed til
cloud services

Hvorfor cybersikkerhed bør prioriteres
Cybertruslen har aldrig været større

Forsvarets Efterretningstjeneste anslår, at 57% genanvender

Ifølge PwC, blev 7 ud af 10 virksomheder ramt af

deres adgangskoder på tværs af cloud services i både privat-

cyberangreb sidste år.* Det stigende antal af cloud services

og arbejdsliv. Derfor er det ikke overraskende, at genbrugte

og SaaS-løsninger gør virksomheder mere sårbare, og som

adgangskoder er den største årsag til databrud og

det mest digitaliserede land i EU, indtager Danmark dermed

cyberangreb.

pladsen som et af de mest sårbare i verden over for
cyberangreb ifølge Deloitte.

Årsager til cyberangreb og databrud

Det sætter store krav til danske virksomheders
cybersikkerhed, og spørger man førende eksperter, som
Deloitte og World Economic Forum, bør investeringer i
sikkerhedsløsninger, med fokus på individuel beskyttelse af
virksomheden, have højeste prioritet.**
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Kilde: Verizon

Cloud services og adgangskoder

Problemet med cloud

Antallet af cloud services og SaaS-løsninger i virksomheder

Problemet med cloud services er, at det tilføjer en hel del

har aldrig været større. Undersøgelser viser, at i en

usikkerhed til virksomhedens eksisterende infrastruktur, fordi

virksomhed med 251-500 medarbejdere anvendes der ikke

cloud ikke er beskyttet i samme grad som on-premise.

mindre end 123 cloud services i gennemsnit.

Derudover er det en stor risiko, at virksomheden ikke kender
til deres digitale tilstedeværelse. Alle kan i dag anvende cloud
services eller SaaS-løsninger i deres privat- og arbejdsliv, og
det gør det vanskeligt for den it-ansvarlige at bevare
overblikket.
Flere virksomheder oplever udfordringer med at bevare
overblikket og kontrollen over deres digitale tjenester, der
ligger uden for AD. Statistikken overfor understreger netop
vigtigheden af, at virksomheder har fuld kontrol over
anvendte cloud services og SaaS-løsninger.

Kilde: Blisfully

Sådan kan cloud gøres sikker
I takt med at forbruget vokser, desto større bliver truslen for

Hvis virksomheder skal beskytte sig selv mod databrud og

cyberangreb også, da infrastrukturen bliver mere kompleks

cyberangreb, kræver det, at tjenester og services i cloud

og ukontrolleret. Stigningen af hjemmearbejdspladser og

gøres sikker. World Economic Forum påpeger ligeledes at

SaaS-løsninger, der skal effektivisere arbejdsopgaver, er bl.a.

skiftet til adgangskodeløse løsninger vil reducere risikoen for

årsag til, at der opstår nye indgangsvinkler for hackere.

databrud og cyberangreb betydeligt. Det gøres med
cybersikkerhedsløsninger, der bl.a. omfatter identitets- og

Med flere cloud services følger også flere logins og
adgangskoder, som vi mennesker skal huske, og det er et
problem ift. cybersikkerheden. Statistikker afslører, at bare
18 medarbejdere og 81 cloud services alene skaber 400
forbindelser mellem sig.

adgangsstyring (IAM) og to-faktorgodkendelse (2FA).
Den valgte løsning bør ikke være besværlig at implementere
og skal samtidig være intuitiv og brugervenlig for
medarbejderne.
*Cybercrime Survey 2017, PwC, 2017
**Global Risk Report, World Economic Forum, 2019
**The future market for cybersecurity in Denmark, Deloitte, 2018

Derfor er Uniqkey det bedste valg
Den generelle udfordring med 2FA er, at det er besværligt for medarbejderne da det ses som en forstyrrende del af deres
arbejdsdag. En løsning fra Uniqkey vil øge virksomhedens cybersikkerhed uden at besværliggøre medarbejdernes arbejdsgang.
Uniqkeys løsninger er kendetegnet ved 3 grundlæggende kerner:

Sikkerhed
Sikkerhed

Alt data bliver lokalt krypteret og opbevaret offline på den
enkelte brugers telefon for at opnå maksimal sikkerhed

Simplicitet
Brugeren godkender fra sin telefon, præcis som man kender
det fra NemID. Uniqkey udfylder automatisk brugernavn,
adgangskode og midlertidig time-based one-time password

Produktivitet

Simplicitet

(TOTP)

Produktivitet
Automatisk login på cloud services reducerer spildtid og
frigiver mere tid til fokuseret arbejde hos medarbejderne

For it-ansvarlige

For medarbejdere

Identitets- og adgangsstyring

Automatisk 2FA

Uniqkeys IAM-løsning giver centralstyret

Som de eneste i verden indebærer vores løsning

administration af alle virksomhedens cloud

automatisk MFA inklusiv TOTP på

services, der giver dig det komplette overblik

medarbejderlogins. Det fjerner besværligheden

over sikkerhedsniveauet på services,

for medarbejderne og gør deres arbejdsdag

medarbejdere og afdelinger. Du kan håndtere

nemmere. Uniqkey sikrer, at alle 2FA-nøgler og

brugeres adgang individuelt eller på

adgangskoder ejes af virksomheden og gemmes i

gruppeniveau.

Uniqkey.

Audit log i dashboard

Intuitiv password manager

Med audit loggen kan du hele tiden være up to

Med Uniqkeys password manager kan

date og få et komplet overblik over alle

medarbejdere sikkert opbevare deres

medarbejderlogins i virksomheden. Dette er

adgangskoder ét samlet sted. De slipper for at

blandt andet et lovkrav fra Datatilsynet at kunne

huske deres adgangskoder, da Uniqkey logger

fremvise i tilfælde af et databrud.

dem ind automatisk på deres cloud services.

Licenser og on/offboarding

Password generator

Dashboardet i Uniqkey giver virksomheden et

Medarbejderne kan skifte svage eller genbrugte

komplet overblik over alle anvendte cloud

adgangskoder og lave nye, stærke adgangskoder

services i virksomheden, der gør det nemmere at

med Uniqkeys password generator.

identificere ubrugte eller glemte brugerlicenser.

Adgangskoderne gemmes i password

Fjern eller tildel brugeradgange nemt og hurtigt.

manageren.

Restriktioner

Test Uniqkey gratis

Med dashboardet kan du opsætte ekstra

Med Uniqkey får du nem opsætning og hurtig

restriktioner på kritiske logins, der begrænser

implementering på tværs af virksomheden. Få

adgangen til visse cloud services. Beskyt logins

din gratis test ved at skrive til os på

med geolokation, IP- eller tidsrestriktioner.

hello@uniqkey.eu

Tekniske specifikationer
Efterlever ISO27001 og ISAE 3202 type 2
Anvender ‘Zero Knowledge Proof’ & ‘Secure Password Protocol’
Alt data er krypteret offline og lokalt på medarbejdernes telefon
Data beskyttes blandt andet af AES og SHA-3 kryptering
Uniqkey opbevarer ingen personfølsomme data på kunder og har ikke adgang til logins og adgangskoder
Stabilitet: 99,9% SLA up time
Tredjepartscertificering og audit - Uniqkey gennemgår regelmæssigt audit og dybdegående evalueringer af
sikkerhedsprocesser via eksterne konsulenter
100% EU Compliant: Uniqkey overholder alle lokale og europæiske love og regulationer
Ingen data forlader EU på noget tidspunkt
Fuld support til både it-ansvarlige og medarbejdere

Sikkerheden bag Uniqkey

Alt data bliver lokalt krypteret og beskyttet med brugerens

Uniqkeys infrastruktur og sikkerhed er bygget af arkitekter

master password og ligger gemt på deres telefon. Uniqkey

og senior advisors fra bl.a. HSBC bank, VISA, det britiske

har ikke adgang til data eller adgangskoder og kan ikke

parlament og NNIT. Med mange års erfaring er fundamentet i

dekryptere bruger- eller virksomhedsdata. Vores løsning

Uniqkey baseret på state of the art teknologi inden for

testes af kunder gennem grundige POV-forløb og

infrastruktur, hosting, sikkerhed og kryptering.

følgende er blandt mange af dem der stoler på Uniqkey.

Om Uniqkey
Uniqkeys fokus er at forblive pionerer inden for cyber-

For mere information og en gratis test af Uniqkey besøg:

sikkerhed. Uniqkey har markedets bedste dækning og målet

www.xpdigital.dk

er at automatisere håndteringen af jeres cloud services og
SaaS-løsninger. Vores løsning bygger på en intuitiv
brugerflade, der er let at anvende for medarbejderne, og som

Du kan også altid kontakte os på:

kan implementeres hurtigt på tværs af virksomheden. Det er

E-mail: info@xpdigital.dk

blandt andet vores fokus på brugervenlighed, der har givet os

Tlf.: +45 70 20 33 10

udmærkelsen “cybersecurity entrepreneurs” af Deloitte.

