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Det månatliga nyhetsbrevet om säkerhetsmedvetenhet till dig

Vårstädning
Översikt

De flesta av oss ser fram emot våren! Landskapet börjar ta form, blommor börjar blomma, och många längtar till vårstädningen.
Även om det kan vara lätt att se behovet av att rensa och städa upp, är det inte lika tydligt att inse behovet av att också städa
digitalt. Här är några enkla tips för att få ditt digitala liv i ordning och en början till nya digitala vanor:
BACKUPS: Vi listar denna som första aktivitet eftersom det på lång sikt är ett av de viktigaste stegen att
göra innan du går vidare till de andra. Oavsett hur säker du är kommer du troligtvis vid någon tidpunkt att
behöva använda säkerhetskopior för att återställa viktig information. Orsaken kan vara en trasig hårddisk, en
borttappad enhet eller infekterad av skadlig programvara som ransomware. Genom att schemalägga automatisk
säkerhetskopiering kan du säkerställa att din viktigaste information går att återställa.
RADERA: Ta bort program eller appar på dina mobila enheter och datorer som du inte använder. Vissa appar
kräver stora mängder lagringsutrymme, kan införa nya sårbarheter och kan till och med göra att saker blir
långsammare. Desto färre appar du har desto säkrare är ditt system och din information. Många enheter visar
hur lång tid det har gått sedan du senast använde en app - om det har gått mer än några månader är chansen
stor att du inte behöver appen!
UPPDATERA: Uppdatera alla dina enheter och appar och aktivera automatisk uppdatering där det är möjligt.
På så sätt förblir dina enheter och appar uppdaterade, inte bara för att de ska gå snabbare, det gör det också
mycket svårare för någon att hacka dem.
LÖSENORD: Granska dina lösenord. Om du använder samma lösenord på alla login ska du byta så att du
har ett unikt lösenord för varje konto. Kommer du inte ihåg alla dina unika lösenord? Överväg att använda
en lösenordshanterare. Slutligen, aktivera tvåfaktorautentisering (2FA) när det är möjligt, särskilt för alla
e-postkonton eller finansiella konton.
FINANSIELLA KONTON: Se till att din bank, kreditkort -och pensionskonton är inställda för att varna dig när en
transaktion görs, särskilt för stora köp eller pengaöverföringar. Desto tidigare du upptäcker ett bedrägeri desto
tidigare kan du stoppa det. Beroende på vilket land du bor i kan en kreditspärr vara ett av de mest effektiva
sätten att skydda din identitet.
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WEBBLÄSARE: Granska alla tillägg eller plugin som är installerade i din webbläsare. Granska
säkerhetsinställningarna; behöver plugin verkligen tillgång till din plats, lösenord eller kontaktlistor? Om du inte
längre använder vissa plugin eller är orolig över din sekretess ska du ta bort dem.
SOCIALA MEDIER: Kontrollera din onlinenärvaro och ha kontroll över den. Granska dina sekretessinställningar
och ta bort alla foton och videor som inte längre används eller behövs. Du kan också söka på dig själv i en
sökmotor för att se vilken information som finns om dig. Kom ihåg att det är bra att begränsa hur mycket
information du delar och även med vem du delar den med.
SKRIVBORD: Rengör skrivbordslådan, radera gamla hårddiskar och USB-enheter och kanske till och med
förstöra eventuella klisterlappar som har för mycket information. Överväg att investera i en dokumentförstörare
om du inte har en.
E-POST: Gör en rensning av e-post du inte behöver och organisera det du behöver spara. Var särskilt
uppmärksam på alla känsliga dokument, till exempel de med ditt personnummer och ta bort dem ur din inkorg!

Det kan tyckas vara en utmanande uppgift men du kan vara säker på att dina enheter och information kommer att vara mycket
mer skyddad. Om detta känns för mycket kan du dela upp arbetet över flera dagar eller veckor. Varje sak du gör bidrar till en
förbättrad säkerhet.
Visolit är nordens ledande specialist på molntjänster. Visolit har för närvarande Europas största och mest moderna driftsplattform för
SMB-marknaden. Vi levererar allt från komplett IT-drift till enklare IT-tjänster som anpassas och integreras utifrån kundens existerande
behov och infrastruktur. Med våra tjänster får små och medelstora företag tillgång till IT med en kvalitet och säkerhet som normalt
är undantaget stora internationella företag. www.visolit.se eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/visolit

Gästredaktör
Katie Nickels (@LiketheCoins) är Senior underrättelseanalytiker för Red Canary samt SANS-instruktör
för FOR578: Cyber Threat Intelligence. Hon har arbetat med nätverkssäkerhet, incidenthantering och
cyberhot underrättelse i över ett decennium.

Resurser
Har du säkerhetskopior?: 			

http://www.sans.org/u/Z2Q

Making Passwords Simple: 			

http://www.sans.org/u/Y63

Search Yourself Online: 			

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

Disposing of Your Mobile Devices: 		

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