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Er dit IT beredskab klar?  
– få afprøvet organisationens 
beredskabsevne ved simuleret case! 
 
Hvis det uforudsete skulle ske at forretningen pludselig ikke 
kan levere sine ydelser - grundet IT problemer - vil 
virksomheden som helhed fremstå i et særligt dårligt lys i 
forhold til sin omverden.  
 
Denne situation oplever al for mange virksomheder desværre! 
 
Virksomhedens IT beredskabsstrategi har det formål, at sikre 
organisationen ved besked om sit ansvar, sine roller og 
aktiviteter, som skal udføres i tilfælde ’katastrofen indtræffer’.  
 
Men IT beredskabsstrategien er kun det første skridt – idet 
næste skridt er at vide sig helt sikker på ’hvad, hvem og 
hvordan den enkelte agerer i den uforudsete katastrofe-
situation. Og det er her virksomheden får vished om sin 
beredskabsevne - ved afprøvning af sin beredskabsevne ved 
en simuleret case.  

NetQuest kan i samarbejde med virksomheden afprøve IT 
beredskabet. Ved vores case simulering vil organisationens 
beredskabsevne bliver testet, evalueret og anbefalinger til 
forbedringer blive introduceret - og ikke mindst forankret.  

En typisk IT beredskabssimulering beror på test indenfor:  

1. Entydig organisation (hvilke ansvar og roller?) 
2. Forståelig beredskabsstrategi (hvad gør vi?) 
3. Efterlev beredskabet (hvordan agerer vi?) 
4. Afprøvning af IT beredsskab ved case simulering 

Kompetenceområder 
Vi kan hjælpe Jer igang med, 
eller assistere Jer med, at 
gennemgå alle eksisterende 
dokumenter indenfor 
 

 ISO 27001 ISMS 
 ISAE 3402 TYPE 1 + 2 
 SSAE16 SOC 1 + 2 
 CoBIT 

 

Vi kan hjælpe Jer på vej ! 
Har I brug for en eller flere af 
disse relevante processer, 
planer og procedurer. 
 

 Beredskabsplaner 
 IT processer, herunder  

ift. support og drift 
 IT strategi(er) 
 Risikoanalyse 
 Sikkerhedsplan(er) 
 Sikkerhedsprocedurer 
          
           ... og meget andet 

  

 
 

Mød os helt uforpligtende 
Vi kommer gerne og besøger 
Jer, hvor vi fælles kan se om de 
rer baggrund for at indlede et 
samarbejde. 
 
Vores mødeform er normalt 
baseret på en kort gennemgang 
af hver virksomhed, hvor vi  
derfra lytter til Jeres tanker og 
behov, og på baggrund af en 
videre drøftelse fremsender Jer 
et helt uforpligtende tilbud på 
vores arbejde der udfra. 
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