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Hvis Når du bliver 
ramt af ransomware
-Hvor forberedt er du?



Der findes mange teknikker inden for sikkerhedspatche 
på software, anti-malware-programmer, 
micro-segmentering, intrusion detection, firewalls og 
brugeradfærd. Det er ikke dét, der er agendaen i dag!

Faktum er, at de modtræk, man konstant må gøre sig 
for ikke at få ransomware o.l. ind på installationen, er 
et evigt kapløb mod ransomware-udviklernes fantasi, 
et kapløb, man ligeså godt kan forberede sig på at 
tabe før eller siden.

Kapløbet



Bliver du ramt af ransomware, er der reelt kun to 
alternativer: Betal eller genskab dine data

Minimer risikoen for, at din backupløsning ryger med i 
faldet. Følg 3-2-1-reglen. Lås dine diskbaserede 
backupenheder ned. Sørg for at der er adgang til dine 
offsite-data under disaster

Minimér risiko



Stands ulykken
• Sluk alt udstyr eller deaktivér netværket!
• Adviser kolleger om ikke at tænde slukket udstyr
• Analyser årsagen, forsikringskrav
• Stop backup
• Når årsagen er kendt, gør dine modtræk

Idéer til huskeliste:
• SMS-kæde til kolleger
• Telefonnumre til sikkerhedsfirma
• Forsikringsoplysninger
• Kontaktoplysninger til faste infrastrukturkonsulenter



Stop spredning
• Ransomware spreder sig ofte via AD, tænd ikke 

slukket udstyr, før trussel er elimineret

• Når ransomware-type er kendt, installer da 
software, der blokerer i takt med dine restores

• Tænd i sandkassemiljø eller med deaktiveret 
netværk 

• Opdatering af eksisterende AV-værktøj

• Installation af supplerende AV-produkt

• Installation af patche til OS (Læs: Windows)

• Opdatering / ændring af firewall



Restore faldgruber
• Har du overhovedet AD og navneopløsning?

• Storage snapshots er hurtig restore

• Restore fra bånd / cloud kræver sikkert staging
på backup server

• Installationsmedier

Ting til huskelisten:

• F.eks. en gang månedligt, saml oplysninger og
gem på USB-disk i brandskab eller gem i sikker
cloud-tjeneste

• Offline bibliotek af medier og licensnøgler



Styring af opgaven

Facitliste

Hvordan vil du styre opgaven hvis mere end
en person skal arbejde på den?

Prioritering af restores



Backup Modenhed
Image Backup vs. filbackup

Online backup-udbydere

Båndbredde under restore

Lås dine lokale disk backups ned, så de ikke bliver
del af ransomware-angrebet

CBT under restore

Test dine restores



Hvordan kan edgemo hjælpe?
Task-force til restore / ominstallation

Præventivt eftersyn

Alex Sørensen Jens Clausen

Niels Vejrup Thomas Laursen




