
360 graders 
sikkerhedsvurdering
For mange organisationer kan det være svært at få et overblik over 
informationssikkerheden og modenheden af it-processer i virksomheden. Det 
kan samtidig være en udfordring at overskue, i hvor høj grad sikkerhedstiltag 
understøtter forretningen. 

Mange virksomheder får aldrig dannet sig det overblik der skal til for at styrke 
deres sikkerhed, men ender med at lave lappeløsninger når noget dukker op. 
F.eks. efter sikkerhedshændelser eller i forbindelse med it-revisioner.

Neupart kan hjælpe jer med at skabe overblik over jeres nuværende 
sikkerhedsniveau, og med at beslutte hvor I gerne vil bevæge jer hen.

Sådan gør vi:
Neupart tilbyder at skabe et overblik over modenheden af jeres 
informationssikkerhed i forhold til ISO 27001’s krav til et ledelsessystem. Heri 
indgår en modenhedsvurdering af de operationelle it-processer i 
virksomheden. Vurderingen tager udgangspunkt i kontrol-målene i ISO 27002.



For hver proces og kontrolmål tager vi sammen stilling til jeres eksisterende 
modenhedsniveau. Dette gøres igennem interviews eller ved en detaljeret 
gennemgang af dokumentation. Derefter sætter vi målene for, hvor I ønsker 
at være - på kort eller på lang sigt. 

Modenhedsvurderingen tager udgangspunkt i Cobits modenhedsskala og det 
overordnede resultatet bliver præsenteret i et radardiagram, med markering 
af det nuværende og det ønskede niveau. 

En 360 graders sikkerhedsvurdering giver input til:
• Konkrete prioriterede handlingsplaner, der bringer jer tættere på 

det ønskede modenhedsniveau
• ISMS eller årshjul for sikkerhedsstyring
• De nødvendige organisatoriske roller og ansvar inden for 

informationssikkerhed 
• En proces for it-risikostyring
• Håndtering af intern/ekstern audit
• Ledelsesrapportering
• Opdatering af it-strategi
• Bedre integration og understøttelse af forretningsstrategi
• Øget ledelsesmæssig forankring og engagement.

Eksempel på modenhedsvurdering

Neupart hjælper virksomheder med it-risikostyring og med at leve op til sikkerhedskrav. Neupart er forskellig fra de traditionelle 
konsulenthuse, fordi vores egenudviklede Information Security Management System, Secure ISMS, sparer virksomheders tid og 
kræver færre konsulenttimer. Medarbejderne hos Neupart er specialister i ISO 2700x, ISO 22301, persondatakrav, cloud-sikkerhed, 
Finanstilsynets it-sikkerhedskrav og PCI DSS. Med mere end 200 private og offentlige virksomheder som kunder er Neupart den 
førende IT GRC-leverandør. www.neupart.dk
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