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Det månedlige nyhedsbrev om IT-sikkerhed til dig

Handel sikkert online
Oversigt

Juletiden nærmer sig for mange af os, og snart vil millioner af mennesker være på udkig efter de perfekte gaver. Mange af os
handler online på jagt efter gode tilbud og for at undgå julemyldret i butikkerne. Desværre vil IT-kriminelle også være aktive og
oprette falske onlinebutikker og bruge andre taktikker til at narre folk. I dette nyhedsbrev forklarer vi, hvordan du kan handle
online sikkert og undgå at blive snydt.

Falske online butikker

IT-kriminelle laver falske onlinebutikker, der ligner rigtige onlinebutikker eller bruger navne på kendte butikker eller mærker. Når
du søger efter de bedste online tilbud, kan du risikere at ende på en af disse falske hjemmesider. Ved at købe fra sådanne
hjemmesider kan du ende med forfalskede eller stjålne genstande, og i nogle tilfælde vil dine køb måske aldrig blive leveret.
Beskyt dig selv mod falske onlinebutikker:
Køb, når det er muligt, fra de online butikker, som du allerede kender, har tillid til og tidligere har handlet ved.
Gem de onlinebutikker, du har besøgt før og som du stoler på, som et bogmærke.
Vær opmærksom på priser, der er markant bedre end dem, du ser i de etablerede onlinebutikker. Hvis aftalen
lyder for god til at være sand, kan den være falsk.
Vær mistænksom, hvis hjemmesiden ligner den, du har brugt tidligere, men hjemmesidens domænenavn
eller navnet på butikken er lidt anderledes. For eksempel kan du være vant til at shoppe hos Amazon, hvis
webstedsadresse er www.amazon.com, men ender med at shoppe på et falsk websted, der har en lignende
webstedsadresse, men bogstavet ’o’ erstattes med tallet ’0’.
Skriv navnet på onlinebutikken eller dens webadresse i en søgemaskine for at se, hvad andre har sagt om den.
Led efter udtryk som “svindel”, “fidus”, “aldrig mere”, ”ikke igen” eller “falsk.”
Brug en unik adgangskode til hver af dine online konti. Kan du ikke huske alle dine adgangskoder? Overvej at
gemme dem alle i en password manager.
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Svindlere på legitime websteder

Vær opmærksom, selv når du handler på hjemmesider du stoler på. Store onlinebutikker tilbyder ofte produkter, der sælges af
forskellige personer eller virksomheder, som kan have uærlige intentioner. Sådanne online destinationer er som markeder i den
virkelige verden, hvor nogle sælgere er mere troværdige end andre. Kontroller hver sælgers omdømme, før du afgiver ordren.
Vær på vagt over for sælgere, der er nye i onlinebutikken, eller som sælger varer til usædvanligt lave priser. Læs onlinebutikkens
politik for køb fra sådanne tredjeparter. Hvis du er i tvivl, skal du købe varer, der sælges direkte af onlinebutikken, ikke af
tredjepartssælgere, der deltager i dens online markedsplads.

Online betalinger for køb
Gennemgå regelmæssigt dine kreditkortopgørelser for at identificere mistænkelige bevægelser. Hvis det er muligt, skal du
aktivere muligheden for at underrette dig via e-mail, tekst eller app, hver gang der hæves på dit kreditkort. Hvis du finder en
mistænksom aktivitet, skal du straks ringe til dit kreditkortselskab og rapportere det. Undgå at bruge debetkort, når det er
muligt. Debetkort tager penge direkte fra din bankkonto, hvis svig er begået, har du ofte meget svært ved at få dine penge
tilbage. En anden mulighed er at bruge kendte betalingstjenester, såsom PayPal, til online køb, som ikke kræver, at du oplyser
dit kreditkortnummer til sælgeren. Overvej til sidst at bruge et gavekort til online køb.
Bare fordi en online butik har et godt design eller professionelt look betyder det ikke, at det er legitimt. Hvis webstedet gør dig
mistænkelig, skal du ikke bruge det. Gå i stedet til et velkendt websted, som du kan stole på eller som du har brugt tidligere.
Du finder muligvis ikke den utrolig gode aftale, men du er meget mere tilbøjelig til at ende med et legitimt produkt og undgå at
blive snydt.
WelcomeSecurity samarbejder med netop din virksomhed om at identificere de IT sikkerhedsmæssige risici, som truer din
virksomhed. Ved at analysere og teste jeres processer, teknologi og ikke mindst jeres medarbejder vil vi fastslå de mest effektive
måder at minimere disse risici. Du kan finde os på https://www.welcomesecurity.net.

Gæsteredaktør
Lenny Zeltser er ”Chief Information Security Officer” hos Axonius og senior instruktør og
forfatter ved SANS Institute. Du kan følge ham på Twitter som @lennyzeltser og læse hans blog
på zeltser.com.

Hvis du vil vide mere
Social Engineering:				http://www.sans.org/u/X7k
Scamming You Through Social Media:		

http://www.sans.org/u/X7p

Making Passwords Simple:			

http://www.sans.org/u/Xu9
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