Hur kan du säkerställa din
organisations motståndskraft mot
nätfiske?

Pandemin har förändrat cyberhotlandskapet

Hur du kan skydda din organisation

Den pågående globala epidemin skapar rädsla,
fascination och nyfikenhet. Cyberkriminella försöker
utnyttja dessa känslor för att få tillgång till datorer
och nätverk. I Norden har vi sett en ökning av
nätfiskeattacker och social manipulation. Därför
är det viktigt att vara proaktiv och bekämpa det
ökade hotet.

Tänk på din organisations onlinehygien
Cyberkriminella utnyttjar rädsla för att lura sina offer att klicka
på länkar eller öppna bilagor som påstås innehålla den senaste
informationen om viruset. Se till att utbilda dina medarbetare i att
känna igen coronavirusrelaterade mejl som kan vara nätfiske.

“

Risken att webbsidor med coronarelaterat innehåll är skadliga
är 50 procent högre jämfört med andra webbsidor.
ZDNet

“

Ett tjeckiskt sjukhus drabbades av cyberattacker mitt
under ett utbrott av covid-19.
RedDrip Team

“

Attacker som låtsades komma från Ukrainas
hälsovårdsministerium skickade skadliga dokument.
CheckPoint
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Säkerställ effektiva säkerhetskontroller för mejl
Säkerställ att dina säkerhetsmekanismer för mejl, till exempel
anti-spamfilter och anti-malware, är inställda så att de skyddar
dina medarbetare från skadliga mejl.
Testa din motståndskraft mot nätfiske
Testning ger en dig förståelse för hur motståndskraftig
organisationen är, ökar medvetenheten, tränar dina anställda att
hantera nätfiske och identifierar om rätt kanaler för rapportering
används.

Hur EY kan stödja din organisation
Medvetenhetsträning i cybersäkerhet
EY har lång erfarenhet av att implementera kulturförändringar
som är relaterade till säkerhet. Vi kan genomföra utbildningar
online som hjälper dina medarbetare att upptäcka och reagera
på hotet från nätfiske.
Teknisk säkerhetstestning
EY:s tjänster för test av säkerhet täcker alla typer av tekniska
tester, inklusive analys av mejlservrarnas skyddsmekanismer,
exponering online, sårbarhetsscanning och penetrationstest av
IT-infrastrukturen.
Nätfiskesimulering
EY:s ramverk för phishing simulering utvärderar din organisations
motståndskraft mot nätfiske. Resultatet ger dig insikter i
medvetenhet och beteenden som rör cybersäkerhet samt
rekommendationer för hur cybersäkerheten kan förbättras.
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Hotet från nätfiske
under covid-19

