
Indsigt i sikkerhedshændelser 
og hurtig reaktionsevne  
Hurtig reaktion minimerer omkostningerne
For at forhindre f.eks. store og skadelige ransomware- 
og DDoS-angreb, eller andre former for IT-kriminalitet, 
handler det om at optimere evnen til hurtigst muligt at 
opdage en potentiel sikkerhedshændelse. Tiden det 
tager at indhegne, bekæmpe og udrydde en trussel, 
efter den er blevet opdaget, er altafgørende.  Jo tidlig-
ere et angreb registreres og afbødes, jo mindre vil de 
ultimative omkostninger være.

At skabe sine egne rammer og investere i teknologi 
for at håndtere sikkerhedshændelser er bekosteligt 
og dertil kommer, at det kan være svært at finde 

personel og ekspertise, der har forudsætning for at 
kunne opspore trusler samt reagere hensigtsmæssigt 
ved angreb. I  eksisterende driftsafdelinger er der ofte 
meget lidt tid til grundig undersøgelse og analyse af 
sikkerhedshændelser. 

Højt sikkerhedsniveau døgnet rundt 
NetDesign Security Operations Center (SOC) 
overvåger din infrastruktur og håndterer de sikkerheds- 
alarmer og -hændelser, der opstår. Dette vil sikre et højt 
sikkerhedsniveau 24 timer i døgnet hele året rundt og 
minimere omkostningerne.

• Overvågning, alarmhåndtering, incident re-
sponse, threat hunting og forensics håndteres 
af NetDesign SOC

• SOC-analytikerne er højt kvalificerede og FE 
sikkerhedsgodkendte 

• Hurtig 24/7 responstid ifølge SLA 
• SOC er placeret i Danmark 
• Proaktiv threat hunting baseres på threat intel 

fra markedsledende kommercielle partnere

• Skalerbart setup i spidsbelastningsperioder 
gennem samarbejde med velrenommerede 
incident response partnere 

• Alarmering sker også ved trusler uden for kun-
dens netværk 

• Stort fokus på at automatisere alarmhåndter-
ing  og incident response for at minimere reak-
tionstid

Fordelene ved NetDesign SOC:

Få Peace of Mind med NetDesign 
Security Operations Center



Både automatisering og proaktiv threat hunting 
er højt prioriteret
Vores sikkerhedsanalytikere har mange års erfaring 
med kompleks trusselsovervågning.  Vi anvender 
avancerede overvågningsteknologier og har stort 
fokus på at automatisere (om muligt) håndtering af 
alarmer og incident response for at minimere
reaktionstiden.

Sikkerhedsanalytikerne fra NetDesign SOC laver 
proaktiv threat hunting i jagten efter nye trusler og  
angreb mod din infratruktur. Det sker, når der er ny 
kritisk trusselsinformation fra vores markedsledende 
threat intelligence samarbejdspartnere. 

Hvis der er tale om en alvorlig sikkerhedshændelse, 
og der skal laves incident response, så hjælper  
NetDesign SOC også med det og stiller også gerne 
med et ’udrykningshold’ hos kunden. 

Adgang til NetDesign overvågningsportal
Via en NetDesign portal er det muligt at følge status 
på sikkerhedshændelser og tilgå rapporter, som  
kommer fra NetDesign SOC. Det giver vores kunder 
den nødvendige indsigt i sikkerhedshændelser,  
adgang til statistik og gør det muligt at imødegå krav 
til compliance.

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Følg os på:  
LinkedIn 

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Kontakt vores sikkerhedseksperter direkte 

Skriv en mail til sikkerhed@netdesign.dk 
eller ring på telefon +45 2424 9425 
for yderligere information.

Få Peace of Mind med NetDesign

NetDesign er en “full service” integrator med fokus på it-sikkerhed som en cirkulær proces ud fra 
begreberne Assess, Protect, Detect og Respond. Vi har det højest certificerede ekspertteam in-
den for IT-sikkerhed, og giver dig “Peace of Mind”, så du kan fokusere på din kerneforretning. Vi 
rådgiver om end-to-end løsninger, der giver dig størst mulig sikkerhed hele vejen fra risikoanalyse 
til avancerede sikkerheds løsninger med 24/7 overvågning.

Lad NetDesign SOC overvåge din 
infrastruktur og identificere, analysere og 
bekæmpe alle avancerede it-sikkerhedstrusler.

Lars Højberg
Chef for NetDesign SOC


