
- for sikker, enkel og effektiv kommunikasjon



Trusselbildet og forholdet til SMB bedrifter

Hvordan står det til i små og mellomstore bedrifter?



Trusselbildet og forholdet til SMB bedrifter

➢Kun 47% av private bedrifter har 
innført 2 faktor autentisering på sine 
systemer
➢ 37% av bedrifter med mindre enn 10 

ansatte. Kilde: Fremtind

➢46% oppgir at arbeidsplassen har 
regler for digital sikkerhet

➢Kun 24% har fått organisert 
opplæring, høyere andel leter etter 
informasjon selv

➢Hvordan står det til i SMB 
bedriftene?
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Er det viktig å hjelpe små og mellomstore bedrifter?

• Fakta

• Små og mellomstore bedrifter
er mer utsatt en de store Kilde: NHO

• Over 50% av SMB-bedriftene 
rammet av dataangrep, kaster inn 
håndkleet innen 6 måneder

Kilde: NHO

• Under 50% av norske bedrifter har 
innført 2 faktor autentisering

Kilde: Fremtind

• Våre erfaringer

• De fleste er uten egen IT-
avdeling eller egne IT-ansatte

• Det er lav kompetanse på IT 
sikkerhet og tiltak blir ikke 
prioritert

• De fleste stoler blindt på sin 
ASP leverandør



Er det viktig å hjelpe små og mellomstore bedrifter?

• Verdiskapning, bedrifter og 
arbeidsplasser

• Økonomiske tap
• Rene tap som følge av svindel og 

dataangrep

• Tap som følge av merarbeid

• Tap som følge av konkurs og avvikling

• Tap som følge av sensitiv informasjon på 
avveier, som f. eks. om teknologi

• Redusere risiko for 
verdikjedeangrep

Definisjon på SMB bedrifter: Små 1-20 ansatte  Mellomstore 21-100 ansatte



Hva er konsekvensen for en bedrift som rammes



8 %
av norske

arbeidstakere var

i fjor utsatt for 

løsepengevirus 

- NorSIS

av norske

virksomheter 

rammet

av direktørsvindel

i 2019

- Politiet

13 %

Hva bør prioriteres?



Hva gjør vi for våre kunder?

▪Utfordringene med e-post
▪ Svindel

▪ Dataangrep

▪ Utveksling av personopplysninger

▪ Viktigheten av å iverksette tiltak
▪ Redusere e-postbruken

▪ Flytte kommunikasjonen med faste kontakter 
fra e-post til Verji

▪ Innføre de viktigste og enkleste sikkerhetstiltakene
▪ Grunnmuren i IT-sikkerhet

▪ Noe de kan gjøre selv, basert på Verji Sikkerhetspakke

Sikkerhetspakken



Hva bør gjøres for SMB bedriftene?

• Økt bevissthet rundt at E-post ikke er 
sikkert

• Økt bevissthet rundt «at det skjer ikke 
meg»
• Dersom det ikke iverksettes tiltak, skjer det 

deg

• Råd om at mest mulig av e-posten flyttes 
over på krypterte, brukervennlige 
plattformer.
• Brukervennligheten må være god samtidig 

som sikkerheten ivaretas

• Innføre de viktigste og enkleste 
sikkerhetstiltakene
• Grunnmuren i IT-sikkerhet

• Ros til Innovasjon Norge



Det offentlige har kompetanse og verktøy



Hva kan myndighetene bidra med?

➢Målrettede tiltak mot SMB bedriftene
➢Budskap

➢E-post er ikke sikkert

➢Det er enkelt å få på plass de viktigste tiltakene og du får gratis hjelp

➢Øke resursene til forebyggende tiltak
➢ Egne gratis IT-sikkerhetskurs tilrettelagt for små og mellomstore bedrifter – NSM/ Norsis?

➢Utarbeide og distribuere håndbok

➢ «Slik får du enkelt på plass de viktigste tiltakene for å øke IT-sikkerheten i din bedrift.»

➢ Stikkord, enkelt, gjør det selv og gratis hjelp

➢Eget «kundesenter» for SMB bedrifter

➢Gratis hjelp og veiledning

➢Mål, få på plass «grunnmuren» med IT-sikkerhet



Takk for oppmerksomheten




