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INTRODUKTION

MIKKEL JON LARSSEN
Partner, Risk Assurance
Leder af BDO Cybersikkerhed
18 års erfaring med it-sikkerhed

BDO Cybersikkerhed
• Et dansk team dedikeret til IT-governance, IT-

sikkerhed, cybersikkerhed, forensic m.m.

• 22 ansatte i Danmark, heraf 9 dedikeret til 
cybersikkerhed og etisk hacking

• Tæt samarbejde med andre BDO lande, specielt BDO 
Norge, BDO England og BDO Israel

• I BDO er vi 2000 Cyberspecialister på verdensplan
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Er det nu så kritisk, det der cyber-halløj?!

Nationalt Cyber Crime Center (NC3) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) 
vurderer, at truslen for cyberkriminalitet mod danske myndigheder og 
virksomheder forsat er meget høj. Både NC3 og CFCS vurderer, at IT-

kriminalitet vil blive et voksende problem i de kommende år

Det anslås, at skade fra cyberkriminalitet snart vil 
koste mere end seks trilliarder dollars på verdensplan

Ransomware alene, kostede virksomheder 
og organisationer omkring 30 milliarder 
kroner i 2017. Et beløb, der forventes 

mere end fordoblet i løbet af blot to år

CYBERANGREB
KAN FORSTYRRE DRIFTEN I VÆSENTLIGT OMFANG

MEDFØRE STORE ØKONOMISKE TAB
ØDELÆGGE OMDØMME

TÆT PÅ RISIKOFRIT FOR HACKEREN
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CYBERTRUSLEN - EKSEMPLER FRA HVERDAGEN
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EKSEMPLER
AUTOMATISEREDE RANSOMWARE ANGREB
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EKSEMPLER
DDOS - AUTOMATISEREDE OVERBELASTNINGSANGREB
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EKSEMPLER
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EKSEMPLER
SPEARFISHING OG SPOOFING – CEO FRAUD
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EKSEMPLER
INSIDER
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EKSEMPLER
MALICIOUS HOTSPOTS
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EKSEMPLER
OPDATERINGER INDEHOLDENDE MALWARE FRA BETROEDE KANALER (SUPPLY CHAIN-ANGREB)
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EKSEMPLER
WEB-SÅRBARHEDER
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EKSEMPLER
SOCIALE MEDIER
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EKSEMPLER
SOCIAL ENGINEERING

Social engineering-begrebet bruges om teknikker, 
hvor kriminelle udnytter sociale interaktioner og 
psykologisk manipulation til at narre en person 
eller en virksomhed til at udlevere informationer, 
give adgang til systemer/informationer eller 
overføre penge til dem.

Phishing/Spearphishing

Smishing

Vishing

Tailgaiting

Baiting (USB sticks, job ansøgninger o.l.)
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EKSEMPLER
SOCIAL ENGINEERING

Tailgating

Pigen med pakken
En ung smuk pige, går i en frokostpause i en større produktionsvirksomhed 
forbi de mandlige rygere ude på parkeringspladsen. I favnen har hun en 
stor pakke, og en af mændene træder galant frem og lukker hende ind i 
bygningen med sit adgangskort. 

Inde på et kontor kvitterer hun for venligheden ved at sætte kassen fra 
sig, fiske to USB-sticks frem og sætte dem i to efterladte computere. Den 
kønne, unge kvinde forsvinder derefter ud af bygningen igen, mens hendes 
medsammensvorne bagmænd fjerner data fra produktionsvirksomhedens 
it-netværk. 

Vishing
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HVORDAN UNDGÅR MAN AT RYGE I FÆLDEN

AWARENESS

AWARENESS

AWARENESS

Governance

Implementer politikker for løbende 
awareness træning

Oplys medarbejdere om de scenarier de 
kan blive udsat for:
• Phishing kampagner
• Tailgating
• Vishing-kampagner
• Baiting
• Red teaming-øvelser

Vigtigt ikke at hænge enkelt personer ud 
men generalisere til gavn og glæde for alle 
i virksomheden.
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ET UDPLUK FRA HACKERENS GODTEPOSE

Pineapple Wi-fi (Rouge wi-fi)
Keysy RFID scanner
Mouse Jack
Rubber Ducky
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TOOLS
PINEAPPLE WI-FI

18



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

.

TOOLS
KEYSY RFID SCANNER

Understøtter:
HID Prox (Proxcard, ISOProx, ProxKey)
(Emulation not supported on multiClass readers, can
still clone to rewritable)
HID Indala (Motorola Indala)
EM400x, EM410x, EM420x
Noralsy (KCP3000)
Farpointe Pyramid
Keri (KC-10X, MT-10X, PKT-10X)
Kantech ioProx
DoorKing (DKProx) [Not DKProx Long Range]
AWID (Low frequency only – CS-AWID, GR-AWID, KT-
AWID, PW-AWID)
(Emulation not supported, can still clone to 
rewritable)
Radio Key (SecuraKey RKKT-01, RKKT-02)
Viking
Visa2000
Schlage IBF iButton (RFID portion only)
T55x7 compatible keycard/keyfob
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Understøtter ikke:
Automotive Keyfobs
Garage Door openers that require pushing a button
(rather than waving in front of a reader)
Mass transit cards
Stored value cards
Hotel keys
HID iClass, iClass SE
Mifare Classic 1k/4k
Mifare Plus EV1
Mifare DESFire EV1/2
Mifare Ultralight
Farpointe Delta, Farpointe Ranger
DKProx Long Range (AVI)
AWID (all HF and UHF tags)
Any other RFID cards/fobs not operating at 125kHz.
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MOUSEJACKING
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MouseJacking - https://www.mousejack.com/

Sårbare produkter 
https://www.bastille.net/research/vulnerabilities/mousejack/affected-devices

CrazyRadio PA med MouseJack firwmare installeret -
https://github.com/BastilleResearch/mousejack

Angrebene svarer til at hackeren har fysisk adgang til din computer.

Angriberen kan sende keystrokes selvom der kun er en trådløs mus tilsluttet, og 
det samme hvis det er et keyboard

https://www.mousejack.com/
https://www.bastille.net/research/vulnerabilities/mousejack/affected-devices
https://github.com/BastilleResearch/mousejack
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TOOLS
RUBBER DUCK
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Opfattes som et keyboard af det 
operativsystem som kommunikerer med 
enheden

Fungerer som et macro keyboard – dvs. man 
kan preprogrammere den til at udføre en 
række kommandoer

Hvad du kan på en keyboard kan du også med 
en Rubber Duck, blot meget hurtigere

Kan ikke detekteres af alle antivirus 
programmer (lykkedes 3 af 5 gange når BDO 
pentester)

Ligner en helt almindelig USB

45 USD
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SÅDAN HACKEDE VI EN STØRRE VIRKSOMHED

1. Fandt en liste med over 250 ansatte på internettet
2. Gættede på forskellige klassiske passwords

a) «Marts2019»
3. Fik adgang til Outlook Web App
4. Loggede på VPN med brugernavnet (fjernadgang)

a) Manglende to-faktor-autentifisering
5. Hentede krypterede passwords (service-konti)

a) Crackede passwords – «enkelt password»
6. Fik domæne administrator rettigheder
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CYBERTRUSLEN MOD SMV
HVORFOR GÅR DET GALT?

LIDT STATISTIK FRA ERHVERVSSTYRELSEN (RAPPORT FRA 2018 RETTET MOD SIKKERHEDEN I SMV – 1000+ respondenter)

• 95% af de adspurgte SMV er afhængige af deres it-systemer

• 39% af de adspurgte SMV har et utilstrækkeligt it-sikkerhedsniveau sammenholdt med deres risikoprofil.
• 62% af de adspurgte SMV har ingen dokumenteret it-sikkerhedspolitik
• 71% af de adspurgte SMV har ikke tilstrækkelig viden blandt medarbejdere til at arbejde proaktivt med it-sikkerhed.
• 67% af de adspurgte SMV træner ikke deres medarbejdere i it-sikkerhed.
• 84% af de adspurgte SMV måler ikke på medarbejdernes viden om cybertrusler som f.eks. Phishing angreb
• 66% af de adspurgte SMV har outsourcet hele eller dele af sin IT men under halvdelen har stillet krav til leverandørens 

it-sikkerhed.

• 57% af gennemførte sårbarhedsscaninger på SMV viser en eller flere yderst kritiske forhold som ofte er afledt af 
manglende opdateringer. Det typiske billede er at jo mindre en virksomhed er jo flere sårbarheder findes der.
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CYBERTRUSLENS AKTØRER
BLACK HAT HACKERE

Hvem udfører hacking mod SMV?
• Script kiddies (skader ofte, men er ikke ondsindede)
• Kriminelle hackere, herunder konkurrenter (økonomisk vinding)

Øvrige aktører – Risiko for SMV hvor man er underleverandør til større spillere
• Statslige aktører (militær og politisk efterretning, såvel som industrispionage)
• Hacktivister (politisk motiveret, eksempelvis Anonymous)
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GODE RÅD MED PÅ VEJEN
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GODE RÅD MED PÅ VEJEN
BASIC
• Lav en risikovurdering af dine data og systemer (Fortrolighed, Tilgængelighed og Integritet)
• Sørg for at installere kritiske sikkerhedspatches inden for et par dage efter release
• Implementer firewall og antivirus og sørg for begge dele altid er up to date
• Husk altid at tage backup af dine data og systemer og verificer at din backup kan læses
• Din sikkerhed er ikke stærkere end det svageste led – husk at sikre dine leverandører har dokumenterbar styr på sikkerheden
• Overvej at tegne en cyberforsikring som kan dække de dyre omkostninger ved et angreb (IF, TRYG m.fl.)
• Sørg for at teame up med en it-sikkerhedsekspert – som minimum en rammeaftale (evt. via forsikring)
• Gør brug af SPF of DMARC for at undgå spoofing af din virksomheds mailadresse
• Brug ikke samme password på forskellige tjenester på internettet og på arbejdspladsen
• Tildel rettigheder til systemer efter ”need to” og ikke ”nice to”
• Brug dit netværk og del din viden til glæde og gavn for andre peer virksomheder
• Brug 2-faktor autentifikation ved adgang til dine data og systemer - som minimum ved remote adgang og i clouden
Avanceret
• Det er ikke kun den tekniske sikkerhed som på et givent tidspunkt skal være på plads – Løbende Risikostyring og interne kontroller er et 

vigtigt element i en sikker virksomhed
• Udfør kontrol af sikkerheden på IT-området, helt på linje med brandøvelser – start evt. med BDO’s opstartscheck første gang
• Følg rådene fra OWASP - www.owasp.org - for at holde styr på sikkerheden når der udvikles applikationer
• Få altid din kode sikkerhedstestet inden go-live og vær som minimum sikker på du har taget højde for OWASP Top 10 sårbarheder
• Implementer kontinuerlig overvågning af din infrastruktur evt. startende med end-point protection og monitorering

27

http://www.owasp.org/
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NÅR ULYKKEN RAMMER
Ring efter eksperterne – Sørg for at have en aftale med et sikkerhedsfirma evt. via en cyberforsikring
Stop ulykken (isoler systemer og internetadgang) – Ved I i hvilken rækkefølge systemer skal lukkes ned?
Forensic – Hvad er sket? – Har I sikret at der logges tilstrækkeligt til at kunne opdage og spore hackere
Iværksæt BCP – Har I en sådan plan og bliver den testet løbende?
Legal skal på banen for at rådgive om juridiske konsekvenser – Har I overblik over konsekvenserne?
• GDPR krav om at notificere inden for 72 timer (NIS direktiv: hurtigst muligt ved væsentlige brud på sikkerheden)
Kommuniker i overensstemmelse med kommunikationsplan – Har I en sådan plan?
• Vær åben (YouSee vs. Mærsk)
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BRUG FOR EN LIVLINE?
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BDO KAN HJÆLPE DIN VIRKSOMHED MED…

Risikovurderinger og dataklassifikation (hvor skal indsatsen prioriteres?)
Cybermodenhedsanalyse (giver klart overblik og fælles standpunkt)
Sårbarhedsscanninger, penetrationstests (overblik over konkrete sårbarheder og tiltag til mitigering heraf)
Applikationstest - kodereview og applikationsscanninger (overblik over konkrete sårbarheder og tiltag til 
mitigering heraf)
CISO-as-a-Service (få input om nyeste trusler, trends, metodikker og værktøjer)
24/4 SIEM/SOC Managed service (opnå overvågning og trusselsintelligens døgnet rundt på virksomhedens 
netværk)
Incident reponse og forensic (onsite og remote) (livline klar når ulykken rammer)
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Mikkel Jon Larssen
Partner, CISA, CRISC
mla@bdo.dk
+45 30 70 43 34
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