De 4 største virus trusler

DE 4 STØRSTE VIRUS TRUSLER
OG HVORDAN DU STOPPER DEM
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HVAD ER RANSOMWARE?

Ransomware er den største cybertrussel for
øjeblikket - ingen tvivl om det.
Navnet er en sammenkobling af de to ord;
“Ransom” – som er det engelske ord for
løsesum – og “malware” – som er et begreb,
der dækker over ondsindet software.
Ransomware er en avanceret type af
malware, der ved smitte gør, at en bruger
ikke kan få adgang til sine filer, medmindre
en løsesum betales (hvilket dog langt fra altid
giver brugeren adgang).
Ved udgangen af 2016 skønnede FBI, at
ransomwarens udviklere havde afpresset
1.000.000.000$ ud af deres ofre i løbet af
året.

HOVEDÅRSAGEN TIL AT DETTE SKER?
Folk stoler på antivirusprogrammer som
deres eneste beskyttelseslag, men det er
bare ikke nok. Antivirus er ofte
ineffektivt, når det drejer sig om at blokere
ransomware-angreb.
Følgerne efter et sådan angreb er kolossale
og skaderne store – så store, at det faktisk
kan være svært at forstå.
Forestil dig at du pludselig ikke kan åbne de
dokumenter, billeder og programmer, du har
på din arbejdscomputer. Hele virksomhedens
IT er simpelthen sat ud af funktion. Kan du
mærke pulsen stige ved tanken? Det kan vi!
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HVAD SKAL DU FORLANGE
AF DIN ANTIVIRUS?
Virksomheder har i dag brug for
avancerede værktøjer til at holde deres
systemer sikre fra IT kriminelle og
kompromittering.
De IT-kriminelle ved, at det er sansynligt, at
virksomheder vil betale løsepenge for at få
deres data tilbage. Dataene er typisk både
følsomme og essentielle for den daglige
drift.

DET SKAL ANTIVIRUS KUNNE
Stoppe sofistikeret malware
Stoppe sofistikerede ransomware
Stoppe sofistikerede online fiduser
Være let at installere
Yde en jævn præstation
Fjerne dine bekymringer
Undgå unødigbelastning af din PC

Trusselslandskabet forandrer sig hele tiden,
og der kommer hele tiden nye trusler til.
Bliver du ramt, kan det blive rigtig dyrt for
din virksomhed, og værdifulde data kan gå
tabt.

På de følgende sider får du et
overblik over 4 af de største
ransomeware-trusler, der lurer i
øjeblikket.
Du får også vores bedste tips og
tricks til at undgå at blive ramt.
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LINK I
INDBAKKEN
HVAD ER DET?

KAN DU SELV GØRE NOGET?

Et link i indbakken, som du lokkes til at
klikke på. Ofte ser det ret uskyldigt ud,
og indenfor de seneste år, er det
blevet sværere og sværere at spotte de
farlige links. Det kan være alt fra at ligne
noget fra Postnord eller måske din bank.

Generelt skal du ikke klikke på noget, du
ikke ved hvad er. Vi siger gerne, at den
bedste virusbeskyttelse er den, der
sidder ved tastaturet.

HVAD GØR DET?
Når du klikket på linket, starter du et
ondsindet script på computeren, der
krypterer dine filer.
Dine filer kan derefter være umulige at
tilgå, og din data kan blive holdt som
gidsel.

1.

Lyt til din mavefornemmelse, og
undersøg hellere én gang for meget.
HVORDAN UNDGÅR JEG DEM?
Et avanceret mailskanningssystem kan
stoppe e-mailen fra at ramme din
indbakke.
Hvis e-mailen finder frem til
indbakken, bør antivirusprogrammet
stoppe dig i at åbne linket.
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VEDHÆFTEDE FILER
I E-MAIL
HVAD ER DET?
I stedet for at være et link i en e-mail, er
truslen vedhæftet e-mailen. E-mailen
har til formål at få dig til at åbne den
vedhæftede fil, hvorefter krypteringen
af dine filer kan gå i gang.
HVAD GØR DET?
På samme måde som ved links i
e-mailen, starter du et ondsindet script
på computeren, der krypterer dine filer.
KAN DU SELV GØRE NOGET?
Spørg dig selv, om du kender – og stoler
på – afsenderen af filen. Du kan f.eks.
undersøge om afsenderens

2.

e-mailadresse stemmer overens med
dét, den angiver sig selv for.
Se også på, hvilken filtype den
vedhæftede fil er. Er det en filtype du
forventer at modtage?
HVORDAN UNDGÅR JEG DEM?
Et avanceret mailskanningssystem kan
stoppe e-mailen fra at ramme din
indbakke.
Hvis e-mailen finder frem til
indbakken, bør antivirusprogrammet
stoppe dig i at åbne linket.
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INFICEREDE
WEBSIDER
HVAD ER DET?

KAN DU SELV GØRE NOGET?

De IT-kriminelle kan også lægge den
skadelige software på hjemmesider. Når
du besøger den inficerede hjemmeside,
vil den skadelige software slippe ind i dit
system.

Husk din sunde fornuft når du browser
på nettet
- Og lyt til din mavefornemmelse, hvis
der er noget, der ikke føles rigtigt.

HVAD GØR DET?

HVORDAN UNDGÅR JEG DEM?

Du vil ikke nødvendigvis opdage infektionen med det samme. Den skadelige
software arbejder stille i baggrunden,
indtil filerne er krypteret. Derefter vil en
dialogboks dukke op på skærmen med
besked om, at dine data er blevet låst sammen med et krav om løsepenge.

Et avanceret antivirusprogram bør
advare dig, inden du kommer ind på
den inficerede hjemmeside.
Se mere på side 9.

3.
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SKADELIGE
BANNERANNONCER
HVAD ER DET?

KAN DU SELV GØRE NOGET?

I daglig tale kaldes det ofte
drive-by-angreb.

Også her, er din sunde fornuft et vigtigt
redskab. Du ved sikkert allerede, at du
ikke skal klikke på den blinkende kasse,
der fortæller, at du har vundet $10.000.
Det kan være sværere at spotte den
annonce der er mere smagfuldt
designet.

Det drejer sig om annoncer, der dukker
op på hjemmesider, hvor du er vant til
at færdes. Måske dér hvor du læser dine
nyheder.
Annoncerne kan forklæde sig som
kendte virksomheder eller produkter,
eller de kan se suspekte ud.

HVORDAN UNDGÅES DET?
Dit antivirus program bør kunne stoppe
dig fra at åbne det inficerede banner.

HVAD GØR DET?
Når du klikker på annoncen, aktiverer
du krypteringsprogrammet.

4.

7

De 4 største virus trusler

VI ANBEFALER

MERE END ANTIVIRUS

FØRSTEHJÆLP

Vi anbefaler Thor Premium fra Heimdal, da
du her får en unik trusselforebyggelse. Det
er et næste-generation antivirusprogram i
en komplet og alt-i-en-sikkerhedspakke.

Hvis uheldet er ude, skal du skynde dig
at reagere. Det kan f.eks. være, hvis du
bemærker, at du pludselig ikke kan tilgå
dokumenter, som du plejer at have adgang
til.

Du skal vælge en solid antivirus for at
stoppe ransomware, datalækager, virusser,
APT’er, udnyttelse og andre avancerede
trusler.
Det fungerer proaktivt for at blokere
ransomware, inden det har en chance for
at kryptere dine data.
Det drives af omfattende viden om cyberkriminel infrastruktur, såsom servere og
websteder, der bruges til at sprede
ransomware.
Derudover bliver dine 3. partsprogrammer
holdt opdateret: f.eks. Acrobat Reader og
Java, så du kører på den sidste nye version.
Det er 100% kompatibelt med alle antivirus
og antimalware-programmer.
IT-BEREDSKABSPLAN
Som virksomhed, er I nødt til at have en
IT-beredskabsplan, så alle ved, hvad de skal
gøre, hvis uheldet er ude. Hvem skal I
kontakte, og hvordan ved I, at jeres filer er
ved at blive krypterede?

! Stands ulykken:
Sluk straks computeren eller hiv direkte
stikket ud, så du standser krypteringen
hurtigst muligt. Tag fat i dine kollegaer og
sørg for, at ulykken ikke spredes.
! Tilkald hjælp:
Få fat på jeres IT-administrator. De har helt
sikkert en IT-beredskabsplan, så de ved,
hvad de skal gøre. Så er du sikker på, at
I ikke gør mere skade end gavn, og I kan
lade de professionelle tage over.
SIKKERHED I SKYEN?
Flere tror, fejlagtigt, at de er beskyttede,
fordi de har deres data opbevaret i skyen.
Det er dog ikke tilfældet. Er ransomware
kommet på din computer, og er din
computer er koblet til skyen, så kan du
regne med at det hele bliver krypteret.
BACKUP
Du skal have en god backup løsning, der
gerne går lidt tid tilbage. På den måde
kan du få gendannet dine filer tilbage
til, hvordan de var, før du blev ramt af
ransomware.
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STOP TRUSLEN FØR
DEN STOPPER DIG
Herunder har vi visualiseret, hvordan et
godt antivirus program kan beskytte dig og
din virksomhed. De 4 typer af ransomware
bliver stoppet af programmet, inden de når
at ramme din browser – og dermed din PC.

IT-kriminelle finder hele tiden nye måder
at sprede skadelige vira på. Det betyder, at
du skal have fat i et system, der bliver ved
med at udvikle sig.

Drive-by-angreb
Skadelige banner-reklamer

Social engineering
Inficerede links i e-mails
Browser

Din
Computer

Omdirigeringer
Inficerede hjemmesider

E-mail angreb
Skadelige vedhæftede filer
i e-mails
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Hos MidtVest IT A/S har vi satset på en hosted løsning,
som holder sig automatisk opdateret og vedligeholdes af
MidtVest IT.

Vi er MidtVest IT A/S; en konsulentvirksomhed, der
leverer IT-løsninger til virksomheder i hele
landet.

Vi holder altid øje med hvad der sker indenfor
virusbeskyttelse.

Vi står for at drive, implementere og
rådgive omkring IT-løsninger i både små og
mellemstore virksomheder.

Vi hjælper dig igennem processen, så I ender med, en
køreklar løsning, som er sikker – og som kan spare dig
for en masse bekymringer.
Vi har tidligere stået med en kunde, der har fået al deres
data krypteret af IT-kriminelle, så vi ved hvilke
udfordringer det kan give. Heldigvis, har vi endnu ikke
haft en kunde vi ikke kunne hjælpe ud af situationen
- takket være deres backupløsning.

– Vi er til for kunden og ikke omvendt.

KONTAKT OS
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“

Vores størrelse gør, at I som kunde ikke bare er et
“nummer i køen”. I stedet kender vores konsulenter
jer og jeres løsning, hvilket giver nærhed, tryghed
samt minimal spildtid og derved merværdi for
pengene.
– Peter Jørgensen, indehaver af MidtVest IT A/S

ADRESSE:
GULDBORGVEJ 3
7400 HERNING
TELEFON
70 23 11 33
HJEMMESIDE
WWW.MIDTVEST-IT.DK
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