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Det Månedlige Nyhetsbrevet om Sikkerhetsbevissthet for Databrukere

Sikre dine mobile enheter
Oversikt

Mobile enheter er fantastiske og enkle verktøy for å kommunisere med venner, shoppe, bruke nettbank, spille spill,
og utføre en rekke andre aktiviteter. Siden enhetene dine er så viktige i livet ditt, presenterer vi noen enkle trinn for å
holde deg og dine enheter trygge og sikre.

Sikre enhetene dine

Det vil kanskje overraske deg at den største trusselen mot dine mobile enheter ikke er hackere, men mest sannsynlig
deg selv. Det er langt mer sannsynlig at du mister eller glemmer igjen en mobil enhet, enn at noen hacker den. Det
første du bør gjøre for å beskytte enhetene er å aktivere automatisk skjermlås. Dette betyr at hver gang du vil bruke
enheten din, må du først låse opp skjermen, for eksempel med et passord eller med fingeravtrykk. Dette bidrar til å
sikre at ingen kan få tilgang til den om du mister den eller om den blir stjålet. Her er også flere andre tips til hvordan
du kan beskytte enhetene dine:

Oppdatere

Aktiver automatisk oppdatering på enhetene dine slik at de alltid kjører den nyeste versjonen av operativsystemet
og appene. Angripere er alltid på utkikk etter nye svakheter i programvare, og leverandører lanserer stadig nye
oppdateringer og patcher for å fikse dem. Ved å alltid kjøre den nyeste versjonen av operativsystem og apper, gjør
du det mye vanskeligere for noen å hacke enhetene dine.

Sporing

Installer eller aktiver programvare for ekstern sporing av mobilenheten over nettet. På denne måten kan du finne
ut hvor den er om den går tapt eller blir stjålet, eller i verstefall: Fjernslette all informasjonen på den.

Pålitelige apper

Last bare ned apper du trenger, og bare fra pålitelige kilder. For iPad og iPhone betyr det at du kun laster ned
apper fra Apple App Store. For Android, last ned fra Google Play, og for Amazon-nettbrett, hold deg til Amazon
App Store. Selv om du kanskje har mulighet til å laste ned apper fra andre nettsteder, blir ikke disse overvåket,
og sjansen for at de er infiserte er langt større. Før du laster ned en app bør du også sjekke at den har positive
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anmeldelser og oppdateres aktivt av leverandøren. Hold deg unna helt nye apper, apper med få anmeldelser, og
apper som oppdateres sjelden. Til slutt, uansett hvor du fikk appen fra, når du ikke lenger trenger eller aktivt bruker
appen, anbefaler vi at du avinstallerer den helt fra enheten din.

Personverninnstillingene

Sørg for at du går gjennom personverninnstillingene når du installerer en ny app. For eksempel; trenger virkelig
appen du nettopp lastet ned tilgang til hele vennelisten og alt av kontaktinformasjon? Vi anbefaler også at du
deaktiverer posisjonssporing generelt, og deretter aktiver det for bare de appene du føler trenger det. Hvis du er
ukomfortabel med hva en app ber om av tillatelser, finn en annen app som passer dine behov bedre. I tillegg bør
du regelmessig sjekke tillatelsene for å forsikre deg om at de ikke har blitt endret.

Sikkerhetskopier

Ta alltid sikkerhetskopi av dine data. For mobile enheter sikkerhetskopieres mye av informasjonen din automatisk,
for eksempel bilder. Men app-konfigurasjon og annen enhetsinformasjon kan også sikkerhetskopieres, noe som
gjør det mye enklere å gjenopprette om en enhet går tapt eller ved overgang til en ny.

Jobb

Når du er på jobb må du være ekstra påpasselig, og aldri ta bilder eller video som ved et uhell kan inneholde
sensitiv informasjon, for eksempel bilder av oppslagstavler eller dataskjermer.
Dine mobile enheter er et kraftig verktøy som vi vil at du skal bruke og dra nytte av. Bare ved å følge disse få enkle
stegene kan du nå langt for å holde deg og dine enheter sikre.

Norsk Versjon

NorSIS arbeider for at alle skal kunne bruke internett og IKT trygt på jobb og privat. Vi er både samarbeidspartner og
pådriver overfor myndigheter og bedrifter. NorSIS er et uavhengig organ som ønsker å gjøre informasjonssikkerhet
til en naturlig del av hverdagen.

Ressurser
Passordsetninger:				https://www.sans.org/u/A3E
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting:

https://www.sans.org/u/A3z

Sikker avhending av mobile enheter:		

https://www.sans.org/u/A3u

Sikker bruk av mobile apper:			

https://www.sans.org/u/A3p

SANS Dagens sikkerhetstips:

		https://www.sans.org/tip_of_the_day.php
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