OM OSS
Concrete IT består av ett 40-tal medarbetare som
har lång och bred erfarenhet inom systemutveckling,
säkerhet och IT-styrning. Våra konsulter är erfarna,
professionella och certifierade. Vi arbetar ständigt
med att förmedla vår kunskap för att vara en
framgångsrik och strategisk partner.

HAR NI RÄTT NIVÅ
PÅ ER SÄKERHET?
MÄNNISKOR

Vi har säkerhetsarkitekter som anlitas flitigt av stora
företag och statliga verk för att höja medvetandet
kring IT-säkerhet. De är dessutom uppskattade
föreläsare och ingår i Microsoft Extended Expert
Team där de bidrar med artiklar, webcasts och annat
utbildningsmaterial.

GEMENSAM
RISKBILD

TEKNIK

STYRNING

Har ni hittat balansen mellan
människor, teknik, styrning och
teknik inom informationssäkerhet?

ERBJUDANDE
»» Översyn.
»» Rådgivning.
»» Införande av processer för säker
systemutveckling och säker drift.
»» Föreläsningar och utbildningar.
»» Kodanalys.
»» Penetrationstester.
»» Design och utvärdering av säkerhetsarkitektur.
»» Design och införande av Identity and Access
Management-lösningar.
Vi har dokumenterad erfarenhet av produkterna
ADFS 2.0,Windows Identity Foundation (WIF),
Windows Azure Appfabric Access Control
Service (ACS) samt Forefront Identity Manager
(FIM).

Det är viktigt att alla inom ett företag har samma
syn på riskbild. Med riskbild menar vi det hot och
risker som företaget potentiellt kan utsättas för
och vilka konsekvenser de kan ge.
Vi anser att det är viktigt att utvecklare inom IT
och personal ute i verksamheten har samma bild
över företagets säkerhetsfrågor och de som har
tagit fram och arbetar med styrning och processer
kring säkerhet.
Vi kan hjälpa er att få till denna balans genom
att “ta tempen“ på er informationssäkerhet och
i synnerhet IT-säkerhet. Vi kan därefter ge er
rekommendationer om vilken målbild ni bör
ha och vilken väg ni ska gå för att uppnå era
säkerhetsmål.

KONTAKT
Concrete IT
Magnus Ladulåsgatan 59
118 27 Stockholm
Tel: +46 (0)8 616 86 80
Fax: +46 (0)8 641 85 80
info@concreteit.se

Besök vår hemsida,
www.concreteit.se

SÅ HÄR JOBBAR VI
Vi utgår alltid ifrån helheten i vårt analysarbete,
från verksamhet till IT. Det är först då man får full
utväxling av en investering oavsett om den sker inom
verksamheten eller inom IT.
Vad är en säkerhetspolicy värd om exempelvis ingen
på IT känner till den? För att få största möjliga effekt
säkerställer vi alltid att styrning finns. Styrningen
behövs för att strategier och policys blir förankrade
och att utvecklingsinsatser är i linje med dessa.

STEG 1 – ÖVERSYN INFORMATIONSSÄKERHET
Vi genomför översynen med hjälp av en etablerad
metod baserad på ISO 27001, en generell standard
för informationssäkerhet. Genom intervjuer av olika
målgrupper och fysiska tester av IT-systemen får vi
fram en riskbild som sedan analyseras och värderas.
Utifrån riskerna tar vi fram förslag på åtgärder och
dess effekter kontra kostnader på såväl kort som lång
sikt. Åtgärderna leder till rätt nivå på er informationssäkerhet.
Resultatet av översynen blir ett underlag för att skapa
en plan som visar hur man når målbilden.

STEG 2 – TA FRAM MÅLBILD OCH PLAN
Utifrån riskanalysen tar vi gemensamt fram en
målbild för informationssäkerheten på företaget.
Målbilden tar höjd för helheten mellan människor,
styrning och teknik.
Därefter tar vi fram en plan som beskriver hur man
på bästa sätt tar sig från nuläget till målbilden utifrån
riskbild, tidskrav och ekonomi. Planen beskriver grovt
vilka aktiviteter som bör genomföras och när i tiden.

STEG 3 – GENOMFÖRA
Utifrån planen hjälper vi er att koordinera
säkerhetsarbetet. Dessutom genomför vi de aktiviteter
som framförallt vänder sig till teknisk personal och
utvecklingsteam. Vi kan t ex förädla människors
arbetssätt, utbilda för att höja medvetenheten
kring säkerhet, analysera källkod samt utföra
säkerhetstester, så kallade penetrationstester.
Vi tar fram och inför processer för säker systemutveckling. Det bidrar till att man arbetar proaktivt

och strukturerat från design till implementering av
IT-stöd i utvecklingsprojekt.
Vi har bred erfarenhet av design och utvärdering av
säkerhetsarkitekturer.
Vi är även experter inom området ”Identity and
Access Management” och har dokumenterad
erfarenhet av federerade inloggningar.

