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Forberedelse af IT revision  
 - uden bøvl og besvær ! 
 
Alle der har beskæftiget sig med at forberede en virksomhed 
til IT revision, ved at det er et stort arbejde, og at det typisk er 
en opgave, der ligger udover de daglige arbejdsopgaver. 
 
Vi kan hjælpe Jer med at undgå alt det bøvl og besvær I skal 
igennem, og dermed sikre, at I kun har en review og 
godkendelses rolle under selve arbejdet – og implementere 
nye tiltag, hvor vi selvfølgelig er med Jer hele vejen igennem. 
 
Måden vi sikrer dette på, er ved at besøge Jeres virksomhed, 
hvor vi gennemgår det materiale I allerede har udarbejdet, og 
via interview med nøglepersoner sikre, at alle relevante 
procedurer er på plads og virker, eller noterer de ting, som 
skal ændres og tilføjes for at sikre Jer en fejlfri IT revision. 
 
Vi bruger kun kort tid med hver enkelt for at samle de rette 
informationer sammen. 
 

Vi er ikke revisorer – men kompentente IT konsulenter 
Vi vil kunne forstå Jer på en anden måde end en revisor, idet vi 
selv er IT folk, med mange års erfaring indenfor både support, 
drift, hosting og datacenter samt almindelige arbejdsgange i 
virksomheden tom. direktionens arbejde, idet vi har bestridt 
lignende poster i de virksomheder vi selv kommer fra. 
 
Dertil er vi uddannede og certificerede ISO 27001 Lead 
Auditor, ISO 27001 Lead Implementer, ITIL, Six Sigma og 
PRINCE2 projektledere, hvilket sikrer en høj international 
standard i den metodik vi bruger i vores projektarbejde. 
 
Her er et kort overblik over et forløb. 
 

 Interview runde 
 Sammenfatning og verficering 
 Dokumentudarbejdelse 
 Review og efterbehandling 
 Godkendelse og implementering 
 Revision (hvor vi deltager sammen med Jer) 

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 
 SSAE 16 
 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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