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MÄTNING AV INFORMATIONSSÄKERHET

Är säkerhetsnivån i din
organisation den rätta?

RÄTT SÄKERHETSNIVÅ
Hur vet ni om ni har rätt nivå på informationssäkerheten i er organisation?
Var finns de största bristerna? Vilka säkerhetsåtgärder bör ni prioritera?
Veriscan Rating erbjuder en metod att mäta informationssäkerheten som
ger en tydlig bild över starka och svaga områden, där rapporter ger både
en överskådlig bild för prioriteringsbeslut och en detaljerad bild med tydliga
rekommendationer om lämpliga insatser för att få en optimerad säkerhetsnivå, anpassad till er organisations behov.

VERISCAN RATING METODIKEN
Metodiken för Veriscan Rating inkluderar intervjuer, tekniska kontroller,
dokumentgranskning och fysiska inspektioner. Alla våra mätpunkter har
stöd i ISO 27000-serien, och flera av mätpunkterna har också stöd i andra
erkända standarder och svensk lagstiftning.
De svar som fås fram på varje mätpunkt jämförs med standardkriterier och
man erhåller därmed ett resultat på varje mätpunkt.
Resultaten summeras sedan på olika sätt så att alla intressenter kan få
den detaljeringsgrad som önskas.
Genom att genomföra regelbundna mätningar kan organisationen tydligt få
svar på hur informationssäkerhetsnivåerna förändras över tiden och man
kan därmed få svar på om genomförda åtgärder har gett avsett resultat.

Veriscan Rating ger svaren
Veriscan Rating är en patenterad metod
för mätning av informationssäkerhet. Mätningen ger en tydlig bild över säkerhetsnivåer inom de tre områden som informationssäkerhet omfattar:
•

Organisatorisk säkerhet

•

Fysisk säkerhet

•

Systemsäkerhet (ICT-säkerhet)

Genom indelning i områden, kategorier,
moduler och mätpunkter har er organisation möjlighet att få en djup förståelse
över nuläget för informationssäkerhet
oavsett vilken nivå i organisationen man
befinner sig på.

VERISCAN RATING MÄTPROGRAM 3

VERISCAN RATINGS MÄTPROGRAM
Veriscan Rating finns i olika mätprogram som är anpassade för verksamheter med olika behov. Mätprogram 1 innehåller grundbatteriet av mätpunkter. Mätprogram 2 innehåller samma mätpunkter samt ytterligare
mätpunkter, osv. Det är därför möjligt att starta med ett lägre mätprogram
och välja ett högre mätprogram när man har kommit längre i sitt informationssäkerhetsarbete.

Högsäkerhetsorienterad verksamhet, Militär, R&D

VR 5
Transaktionsintensiva verksamheter, Finans, Läkemedelsindustri

VR 4
Fokus på skydd av tillgångar ISO/IEC 27000, Myndigheter, företag

VR 3
Fokus på tillgänglighet, Tillverkande företag

VR 2
Allmän informationssäkerhet, mindre organisationer

VR 1

Storlek på program/antal mätpunkter (standard omfång)

MÄTPROGRAM 3
Mätprogram 3 är en än mer detaljerad mätning än mätprogram 2. Mätprogrammet inkluderar informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet,
riktighet och tillgänglighet, där alla aspekterna förutsätts vara likvärdigt
viktiga för organisationen. Mätprogram 3 är normmätprogrammet mot ISO/
IEC 27001 och 27002.

Veriscan Rating finns i olika mätprogram
som är anpassade för verksamheter med
olika behov.

Även i detta mätprogram utförs intervjuer, dokumentgranskning, inspektioner på fysisk säkerhet och systemtester.
Bland de verksamheter som väljer mätprogram 3 märks myndigheter, ITtunga privata företag och större koncerner.

RESULTATET AV EN VERISCAN RATING
När mätningen är genomförd levereras rapporter med överblicksbilder
och detaljerade bilder. Resultaten kommenteras med förslag på lämpliga
åtgärder för att nå upp till godkänd nivå. En föreslagen prioriteringsordning
lämnas också.
När rapporterna har levererats kommer Veriscans projektledare att hålla en
presentation för den grupp hos er som ni finner lämpligt. Oftast träffar vi då
ledningsgruppen för organisationen.
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