Er du sikker på,
du er sikker?

D

en digitale transformation skaber nye
forretningsmuligheder og –betingelser for både
offentlige og private virksomheder. En af
konsekvenserne er en markant stigning i cyberkriminaliteten.
Den perfekte sikkerhed findes ikke og selv den mest
velforberedte organisation kan blive kompromitteret.
Samtidig ønsker borgere og kunder sikkerhed for, at deres
data behandles og opbevares sikkert.
Du har helt sikkert forholdt dig til din virksomheds sikkerhedssituation og har
etableret en beredskabsplan, der modsvarer denne. Men er den gearet til et
trusselsniveau i konstant forandring? Det kan vi hjælpe dig med.
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IT-SIKKERHEDSPARTNER MED ET STÆRKT GLOBALT NETVÆRK
It-sikkerhed er en vigtig del af vores servicetilbud. Vi har mere end 35 års
erfaring inden for sikkerhed til den private- og offentlige sektor med mere
end 1.400 certificerede sikkerhedsspecialister globalt.
Vi er specialister i at rådgive og vurdere din virksomheds
sikkerhedssituation - beskytte din forretning - og sikre stabil og sikker drift
ved hjælp af omfattende overvågning 24/7.

Med håndtering af 550
millioner (cyber)
hændelser hver måned,
har CGI et omfattende
overblik over alle
aspekter af Cyber
Security.
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Vi tilbyder at
Vurdere din virksomheds sikkerhedssituation

OM CGI



Vores end-to-end risikoanalyse giver dig overblik over din virksomheds
sikkerhedsmæssige udfordringer. Du får en omfattende rapport over din
virksomheds sikkerhedssituation og en prioriteret handlingsplan.



Med en automatiseret sårbarhedsanalyse får du finkæmmet og
analyseret din virksomheds netværk. Derudover kan vores Certified
Ethical Hacker udføre en penetrationstest – i form af et kontrolleret og
legitimt angreb.

CGI har 65.000 medarbejdere på 400
kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores
kunder til succes ved at bringe globale
brancheløsninger og kompetencer til
deres lokale dørtrin. Samtidig har vi en
disciplineret tilgang til leverancer, som
gør os markedsledende inden for itprojekter til tiden og inden for budget.

Beskytte din forretning


Vores Identity & Access Management-løsninger sikrer, at kun
autoriserede brugere kan få adgang til dit netværk.



Nye teknologier som fx cloud og mobile devices skaber komplekse itmiljøer. Vi sørger for gennemsigtighed og styring af adgang, rettigheder
og data – inklusiv workflow til håndtering af krav i den nye EUpersondataforordning.

Vores forretningsrådgivning,
systemintegration og outsourcing
services har en høj kvalitet, og ved
hjælp af nye teknologier og strategier
maksimerer vi vores kunders
investeringer og bundlinje. Det afspejler
sig i deres tilfredshed. I de seneste 10
år har kundetilfredsheden i gennemsnit
været over 9 på en skala fra 1 til 10.

Sikre stabil og sikker drift


Vi tilbyder vores omfattende monitoreringsløsninger ‘as a service’. Det
vil sige, at vi døgnet rundt overvåger dine it-miljøer og øjeblikkeligt
skrider ind, hvis der opstår en sikkerhedstrussel.



It skal ikke stå alene. Vi hjælper din virksomhed med beredskabsplaner,
sikkerhedspolitikker og en overordnet strategi for risikostyring.

CGI OG CYBER SECURITY GLOBALT
Cyberkriminalitet kender ingen grænser. Det gør vi heller ikke. Vores
globale netværk udgør et solidt værn mod angreb og samtidig giver stor
handlekraft lokalt. Kort om vores kompetencer:


+100 kunder på tværs af 16 lande benytter vores managed security
services



7 security-driftscentre globalt, heraf et nordisk driftcenter i Helsinki



Vi beskytter dagligt mod 75 millioner cyberangreb på militære og
efterretningstjenesters netværk og infrastrukturer



9.000 biometriske løsninger er implementeret og supporteret af CGI



CGI har designet løsninger til nogle af verdens mest sikre systemer. Det
gælder fx Galileo, der er EU’s globale satellitnavigationssystem, og den
opfattende britiske Police National Database, der samkører
personfølsomme oplysninger fra ca. 200 databaser.

LYDER DET INTERESSANT?
Kontakt Kasper Parbo
It-sikkerhedsekspert
M: 44 78 40 00
E: kasper.parbo@cgi.com

Find mere information på
www.cgi.dk/cybersecurity
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