Every challenge needs a partner.

Nyttjar du säkerhetspotentialen
med Microsoft 365?
CHECKLISTA
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Inledning
Hur skyddar jag affärskritisk och känslig information? Hur ser jag till att mina
anställda har tillgång till vad de behöver, samtidigt som jag stänger ute hackare och
andra hot? Hur gör jag för att mina anställda ska ha en trygg mobil arbetsplats och
kunna arbeta hemifrån utan någon risk? Hur skyddar jag mina anställda från att
utsättas för nätfiske?
Ökade säkerhetsrisker är den största utmaningen för svenska företag idag.
Hotbilden utvecklas snabbare och snabbare, samtidigt som det dagliga arbetet
har blivit mobilt och decentraliserat. Det är de här frågorna dagens IT-chefer måste
ha fokus på och full kontroll över - kultur, kompetens och tjänster som minskar
hotbilden är några av det viktigaste sakerna du som arbetsgivare eller IT-ansvarig
kan investera i.
Microsoft 365 är en av världens mest använda molnplattformar för digitala
arbetsytor. Plattformen har inbyggd säkerhetsfunktionalitet som underlättar ett bra
skydd av användarnas och företagets information, oavsett var användaren befinner
sig eller vilken enhet personen använder. Med Microsoft 365 kan du:
•
•
•
•

Skydda ditt företag från hot
Skydda känslig affärsinformation
Säkra dina anställdas datorer och mobila enheter
Administrera säkerhet enkelt

Några av säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 är plug-and-play. Andra funktioner
kräver konfiguration för att säkerställa att dina företagstjänster fortsätter att fungera
normalt efter att säkerhetsfunktionen har aktiverats. För att du ska vara medveten
om alla möjligheter och kunna dra nytta av säkerhetsfunktionen, rekommenderar
Microsoft sina kunder att i första hand alltid lita på tips, råd och tjänster från en
professionell samarbetspartner.
Den här checklistan är utformad för att hjälpa dig att minska risken för
säkerhetsincidenter i ditt företag. Listan innehåller åtta specifika punkter som du
bör ha kontroll över för att kunna nyttja säkerhetspotentialen i Microsoft 365 fullt
ut. Vi tipsar även om hur du kan göra i framtiden för att förbättra säkerheten i ditt
företag.
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Checklistan består av följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kartläggning av säkerhetsbehovet
Välj rätt prenumeration och konfiguration
Hållbar säkerhetskultur
Internutbildning
Multifaktorautentisering
Blockering av gammal programvara
Modernt säkerhetsramverk
Värdera mervärdet i säkerhetstjänster

Kom ihåg att datasäkerhet alltid kommer handla om att minska risken och inte
eliminera den. Därför måste du skydda din företagsinformation och olika system i
många olika nivåer. För varje säkerhetsnivå du introducerar minskar risken för att bli
utsatt för en cyberattack eller ett dataintrång.
Trevlig läsning!
Med vänliga hälsningar,

Johan Ahlberg
Johan Ahlberg
Security & Business Continuity Manager
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1. Kartläggning av säkerhetsbehovet
Avsätt tid till att kartlägga företagets säkerhetsbehov.
En sådan kartläggning bör bland annat innehålla en grundlig granskning av
företagets värderingar och sårbarheter, den aktuella hotbilden och relevanta
säkerhetsåtgärder - säkerhet är ett kontinuerligt arbete. Varje gång företaget
anställer en ny medarbetare, varje gång IT-strategin uppdateras eller varje gång en
uppdatering av företagets IT-miljö måste göras, så måste även säkerhetslösningarna
ses över och skyddas. Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning utpekad, så att
alla medarbetare är medvetna om sin roll och klarar av arbetet.
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2. Välj rätt prenumeration och
konfiguration
När du har kontroll på vilka säkerhetsbehov som finns har du en bra utgångspunkt
för att bedöma vilken Microsoft 365-prenumeration som är rätt för ditt företag och
att tjänster som ingår i licensen är korrekt aktiverade och konfigurerade.
- Några av säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 är plug-and-play. Andra kräver
konfiguration för att säkerställa att dina företagstjänster fortsätter att fungera som
beräknat efter att säkerhetsfunktionen har aktiverats, säger Thomas Coll, erfaren
molnkonsult på Visolit.
Coll och Visolits Technical Account Manager, Christoffer Torkelsen, arbetar nära
varandra för att minska hotbilden för företag. De har båda en bakgrund från
strategisk och operativ teknikkompetens inom säkerhetsfunktioner. Rådgivning
och mervärdestjänster från Visolit hjälper företag att förbättra säkerheten genom
implementering av Microsoft 365 i best-praxis och proaktiv hantering. Tjänsterna
inkluderar konfiguration och optimering av säkerhetsfunktionalitet - där drift och
hantering av användarnas enheter sker löpande för att minska utsatta områden i
verksamheten.
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Konfiguration av säkerhetsfunktionalitet
Visste du att de flesta företag använder standardinställningar för säkerhet i
Microsoft 365? De betalar då för säkerhetsfunktionalitet utan att nyttja den fulla
potentialen som medföljer licensen. Det här kan i sin tur leda till att företagen
fortfarande kan utsättas för en rad olika säkerhetsincidenter.
I Microsoft 365 finns ett antal säkerhetspolicys och säkerhetsnivåer som bland
annat ger dig möjlighet att skydda ditt företag från hot, skydda företagsinformation,
säkra användares datorer och mobila enheter, i tillägg till att säkerheten kan
hanteras på ett enkelt sätt. Det här hjälper till att förhindra nätfiske, falska länkar,
inloggning från högriskländer och liknande.
Det är dock viktigt att notera att en del av funktionaliteten måste anpassas till hur
respektive företag är uppbyggt. Visolit har utvecklat rutiner för best praxis för hur
funktionaliteten bör konfigureras och underhållas. På det här sättet hjälper Visolit
dig att göra rätt val av licenser och hjälper ditt företag att anpassa och effektivt
hantera Microsoft 365 inom verksamheten - allt för att du ska få bästa möjliga
avkastning baserat på företagets affärsbehov.

Läs mer om hur du kan ta verksamheten till nästa nivå
med hjälp av Microsoft 365 och Visolit.
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3. Hållbar säkerhetskultur
Visste du att 90 % av cyberattacker och dataintrång orsakas av den mänskliga
faktorn?
Enligt National Security Authority (NSM) kan 80-90 % av alla cyberattacker och
dataintrång undvikas genom några få, relativt enkla åtgärder. Det görs mestadels
genom tekniska åtgärder, som exempelvis att säkerställa att säkerhetsuppdateringar
installeras direkt, men även att vidta åtgärder som förbättrar det mänskliga digitala
beteendet.
Bra IT-säkerhet grundar sig i en väletablerad säkerhetskultur i verksamheten. För
att uppnå det måste du som ledare föregå med gott exempel, då det är du som
ansvarar för att alla anställda tar säkerhet på största allvar. Speciellt när det kommer
till hur företaget förvaltar känslig information som ska delas med externa parter. Det
gäller att skapa en företagskultur där det är naturligt att följa rutiner om det finns
misstankar om säkerhetsintrång eller oväntade avvikelser.
En hållbar säkerhetskultur kan inte heller existera utan korrekt information som
säkerställer att alla anställda, mellanchefer och chefer ligger på samma nivå. Med
andra ord bör ansvariga ha en gemensam kunskapsbas att stå på. Säkerhetskulturen
beror också på bra rutiner och processer för hur anställda ska rapportera och
vem de ska kontakta om de behöver mer information eller utbildning inom något
område.
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4. Internutbildning
Om anställda har tillräcklig förståelse för vilka åtgärder och områden som är kritiska,
varför dessa är viktiga och hur de slår larm om något inte stämmer bidrar till att
säkerheten i ditt företag ökar avsevärt. Det är därför interna utbildningar är viktiga
åtgärder för att minska hotbilden, då anställda får en större förståelse för vad som
händer med verksamhetens kritiska områden när attacker och intrång eventuellt
sker.
Introduktionen av nya säkerhetssystem och rutiner kan ge både stora och små
förändringar i slutanvändarnas arbetsdag. Det här kan innebära att rädslan för
förändringar och en möjlig inverkan på oordning och dålig struktur, kan leda till ett
internt motstånd inom verksamheten. Om du vill ha hållbara rutiner och system för
säkerhet inom företaget behöver du leda verksamheten in i en förändring på ett bra
sätt. Som ledare är det därför viktigt att du står bakom förändringarna, använder
systemen aktivt och pratar varmt om de nya säkerhetsrutinerna. Det bidrar till att
anställda kan anamma kunskapen de behöver för att undvika felaktigheter och vet
vad de ska göra om företaget eller en enskild anställd utsätts för ett intrång eller en
attack.
Säkerhetsrutiner kan på många sätt jämföras med brandövningar - det är inte
särskilt troligt att det börjar brinna i lokalerna, men det säger sig själv att företaget
bör ha rutiner och riktlinjer för hur anställda ska agera vid en eventuell brand. Det
finns därav ingen anledning till att ni inte ska ordna organiserade övningar för att
testa de anställdas digitala säkerhetsvanor. Ett exempel på ett sådant test kan
vara att skicka ut ett mejl som liknar ett bedrägeri. Genom utskicket får företaget
statistik om hur anställda behandlar inkommande e-post, där ni till exempel kan se
hur många som klickade på länkar och hur många som delade med sig av känslig
information. Använd sedan siffrorna och exemplet i en internutbildning.
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Höj användandet
Som ett tillägg till bra säkerhetsrutiner är det viktigt att du som
ledare ser till att de anställda faktiskt använder sig av de system
och programvaror som du har beslutat att företaget ska
använda sig av. För även om en användare inte behöver lära
sig nya system så kan hen upptäcka att det finns vissa åtgärder
som av säkerhetsskäl inte längre kan utföras. Det här kan vara
bra att informera om, gärna via kortare videos till exempel som
visar vilken ny funktionalitet som ligger i Microsoft 365.
Om du inte får dina anställda att använda sig av de nya
lösningar som finns tillgängliga, så finns det risk för att det
uppstår en känsla av att ledningen “tvingar” de anställda till att
använda en ny/annan lösning utan anledning.
Att höja användandet handlar alltså inte bara om att det
faktiskt leder till att verksamhetens drift blir tryggare, utan
även om att de anställda ska fortsätta ha tillit till att ledningen
tar bra beslut.
För att säkerställa ett högt användande behöver en sån här
förändring få positiv uppmärksamhet, till exempel genom
att de fördelar som förändringen medför betonas. Dessa
behöver kommuniceras på ett tydligt sätt och gärna med
konkreta exempel. Här är fem tips på hur du säkerställer en bra
introduktion av nya verktyg och rutiner, som i sin tur ger ett
högre användande.
1.
2.
3.
4.
5.

Sätt tydliga mål
Kommunicera behovet som har lett till förändringen
Erbjud utbildning och skapa tydliga ramar
Arrangera en intensivkurs för alla användare
Identifiera anställda som är engagerade och använd dessa
som ambassadörer

10

CHECKLISTA

SÄKERHET I MICROSOFT 365

5. Multifaktorautentisering
Idag finns vår användaridentitet överallt på nätet. Det innebär att vi måste säkra våra
enheter och vår identitet betydligt mer än vad ett lokalt nätverk med en brandvägg
kan göra. Mer än 80 procent av identitetsrelaterad hackning beror på svag säkerhet
för användaridentiteter.
Identitet och åtkomstkontroll är två av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i
Microsoft 365.
Det enklaste och mest effektiva sättet för att säkra användarens identitet på är
att införa multifaktorsautentisering för alla system. Det är viktigt för att säkra
din miljö och konfigureras på ett sätt som tar hänsyn till både säkerhet och
användarproduktivitet.
Kortfattat så handlar MFA och åtkomstkontroll eller autentisering om att du ska
kunna försäkra dig om att användaren alltid är vem hen utger sig för att vara. Det
här gör du genom att länka användarnamn och lösenord till något som användaren
har, till exempel kan en inloggning behöva godkännas med en kod, via SMS eller
en bekräftelse i en app. Utöver detta är det också möjligt att lägga till ett extra lager
med säkerhetsfunktionalitet genom att även inkludera användarens plats när en
inloggning ska bekräftas.

– MFA låter som något som borde vara branschstandard
men så är det inte idag. Faktiskt så är det överraskande
få som har konfigurerat det här efter Microsofts
rekommendationer, berättar Torkelsen.
Anledningarna till att så många företag inte har infört MFA som en standardlösning
för sina system är hänsyn till användarupplevelser och kostnader. Moderna MFAlösningar är smidiga och är ett effektivt sätt för att reducera risken för att utsättas för
identitetsstöld och säkerhetsintrång. .

Läs mer:
Vad behöver alla i ditt företag
veta om datasäkerhet?
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6. Blockering av
gammal programvara
Föräldrade programvaruprotokoll refererar till
förfrågningar från äldre programversioner som
inte har moderna säkerhetsmekanismer. Det
kan till exempel vara ett äldre ekonomisystem,
äldre Office-klienter som inte längre uppdateras
med den senaste programvaran eller utdaterade
e-postprogram på mobilen.
- Äldre program som ovan stöttar bland annat inte
MFA och är därför en central källa till säkerhetshål
på många svenska företag, berättar Torkelsen.
Enligt Microsoft så kommer majiriteten av
misslyckade inloggningsförsök från programvaror
som inte stöttar MFA.

- Den vanligaste orsaken
till säkerhetsintrång är att
det är möjligt att prova
olika användarnamn och
lösenordskombinationer via det här
“hålet”, säger Coll.
Det bästa sättet för att förhindra säkerhetshål är att
blockera dessa försök en gång för alla via Microsoft
Azure, något som Visolit kan hjälpa till med. För
användarens del gäller det att säkerställa att alltid
ha uppdaterade programvaror och operativsystem.
Att hålla dessa uppdaterade kan ses som en
förebyggande åtgärd för att skydda sig som
säkerhetsintrång och dataangrepp.
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7. Moderna ramverk för säkerhet
Brist på ett modern ramverk för säkerhet ökar risken för att du blir utsatt för
säkerhetsintrång eller angrepp. Ett exempel på ett modernt säkerhetsramverk är
Zero Trust-principen.
I vår digitala vardag handlar säkerhet inte längre om brandväggar och
antivirusprogram, utan snarare om att möjliggöra flexibilitet och innovation - utan
att det sker på bekostnad av säkerheten. Med Microsoft 365 kan du etablera ett
ramverk som gör det möjligt att uppnå detta.
För att ge dig några exempel på hur ett sådant ramverk kan bidra till att reducera
verksamhetens hotnivå har vi valt att titta specifikt på två funktioner i Microsoft 365:
Defender for Office och Defender for Endpoint.
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Microsoft Defender for Office är en beskyddande
programvara som säkerställer att filer i SharePoint,
OneDrive och Teams, samt bilagor i e-post skannas efter
skadlig kod och blockerar skadliga filer för användaren.
Det här är en av de tekniker som cyberkriminella oftast använder sig
av. Därför är det viktigt att försöka hindra dem från att skada din server
med skadlig kod.
Defender for Office är en molnbaserad tjänst som filtrerar dina filer
och på det sättet bidrar till att potentiellt skadade programvaror
och virus får tillgång till ditt nätverk, din server och dina enheter. Det
är även möjligt att konfigurera en funktion som förhindrar att en
mailadress som verkar tillhöra ett VIP-användarnätverk blir levande
internt. Dessa mailadresser hamnar snarare i skräpposten, markerade
som skadlig information. Det här bidrar i hög grad till att reducera
risken för att bli utsatt för phising och bedrägeri.
Microsoft Defender for Endpoint skyddar dina anställdas enheter.
Fysiska brandväggar på företags nätverk ger inte längre tillräcklig
säkerhet när de anställda i större utsträckning jobbar hemifrån eller på
distans via andra, öppna nätverk.
Defender for Endpoint är också en molnbaserad tjänst som gör det
möjligt för din IT-avdelning att upptäcka sårbarheter i realtid genom
monitorering och analys av eventuell hotbild. Tjänsten gör att den
inbyggda anti virus-lösningen man har i Windows 10, Defender,
styrs centralt från din Microsoft 365 molnmiljö. Därmed är det
enkelt för avdelningen att agera snabbt när ett larm går och skala
säkerhetsåtgärderna så att företagskritisk information alltid skyddas.
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8. Utvärdera säkerhetstjänster som ger
ett värde
Även om det finns flera säkerhetsfunktioner i Microsoft 365 bör alla företag
utvärdera tilläggstjänster för att få bäst möjlig end-to-end- säkerhet.
Back up och återskapande
Allt fler företag uppger att de har blivit utsatta för säkerhetsintrång och kopiering av
kritiska filer och information någon gång. Säkra dig med en bra backup-lösning och
se till att den underhålls rutinmässigt och kontrollera den med jämna mellanrum.
Det här reducerar konsekvenserna av en eventuell säkerhetsincident, då det ger
dig möjlighet att snabbt återställa företagets data igen. Genom att investera i bra
backup-lösningar ser du inte bara till att viktig information inte går förlorad, du ser
även till att risken för att verksamheten stannar upp minimeras.
Det finns många exempel på företag som har varit “up and running” igen bara några
timmar efter att de har utsatts för ett kryptovirus, tack vare bra backup-lösningar
och pålitliga system.
Säkra tillgång till expertis och hjälp
Det kan vara kostsamt att ha all expertis på plats inhouse. Det finns en rad bra
tjänster som sänker tröskeln för att ha ett kontinuerligt och proaktivt fokus på att
hålla hotbilden nere och säkra tillgång till kompetens om ett säkerhetsangrepp
skulle ske.
Ett exempel på en sådan tjänst är att skapa ett avtal med Security Operations
Center, även kallat SOC-tjänst. Det här är en tjänst som bland annat kan upptäcka
onormalt beteende kopplat till användare, konton och processer innan en
säkerhetsincident sker.
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En SOC-tjänst ger dig tillgång till ett team av experter som kan hantera alla
säkerhetsrelaterade incidenter, samtidigt som de håller dig och ditt företag
informerande under hela tiden. Genom att ha en IT-partner som erbjuder den här
funktionen kommer infrastruktur och användare vara trygga året runt. Du kommer
också kunna få rapporter på månadsbasis över de eventuella säkerhetsincidenter
som har skett och få rekommendationer för hur du ökar säkerheten. Med ständigt
mer sofistikerade angreppsmetoder är det mycket som tyder på att en SOC-tjänst
är framtidens sätt att förhindra och hantera angrepp på. En sådan tjänst kommer
först och främst hindra att ett säkerhetsangrepp sker, men också att säkerställa att
personer med rätt kompetens hanterar en eventuell situation.
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Vill du veta mer om hur du kan öka säkerheten med Microsoft Office 365?

Genväg till ökad säkerhet
med Microsoft 365
I webinariet “Genväg till säkerhet med Microsoft 365” delar Hallvard Eide,
lösningsartitekt på Visolit, med sig av sin kompetens på området. Här får du bland
annat lära dig mer om Zero Trust-konceptet och får flera nyttiga tips på hur du kan
öka säkerheten i företaget.

[On-demand] Webinar: Genväg till ökad säkerhet med Microsoft 365
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