
Informationssikkerhed 
giver værdi
Virksomheder der har effektiv ledelse af deres informationssikkerhed, får 
typisk disse fordele:

Lever op til kunders forventninger

Jeres kunder forventer at I har styr på informationssikkerheden og at 
I følger almindelig god skik på området. Det gælder uanset om I 
sælger direkte til forbrugere eller til virksomheder. Så simpelt er det!

Beskytter omdømme og omsætning

Mindsket tillid medfører ofte reduceret omsætning. Den tillid til jeres 
virksomhed og brands, som I har brugt år på at opbygge, kan 
ødelægges af bare en enkelt alvorlig sikkerhedshændelse. Mange 
sikkerhedshændelser kan undgås - eller håndteres fornuftigt - hvis I er 
proaktive og indfører almindelig god skik for hændelsesstyring og 
beredskabsplanlægning.

Reducerer udgifter

Sikkerhedshændelser og cyberangreb kan koste enorme summer. 
Ikke kun selve hændelsen, men også efterfølgende efterforskning, 
oprydning og genetablering. Effektiv risikostyring hjælper jer med at 
udvælge nødvendige og passende tiltag til at reducere jeres risiko og 
jeres udgifter som følge af hændelser.

Lever op til officielle krav

Det er unødvendigt at sige at jeres virksomhed skal følge lov-
givningen, men manglende efterlevelse af EU’s forventede strengere 
krav om persondatabeskyttelse kan medføre bøder på op til 5% af en 
virksomheds omsætning. Endvidere har mange brancher, fx finans, 
energi, sundhed, medico og myndigheder specifikke sikkerhedskrav, 
som kan være problematiske eller dyre ikke at overholde.



Kan fokusere på kerneforretningen

Når informationssikkerhed og compliance styres effektivt og samlet, 
kan personafhængigheder mindskes og risici kan styres. For 
forretningen betyder det en bedre mulighed for at topledelsen kan 
fokusere på kerneforretningen.

Er bedre forberedt på audit

Det er vigtigt for ledelsen at virksomheden kommer godt igennem 
revision, både finansiel revision og it-sikkerhedsrevision. Med effektiv 
ledelse af jeres informationssikkerhed, som beskrevet i ISO 27001, er I 
altid velforberedte på en gennemgang, og det koster mindre at 
gennemføre revisionen.

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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