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1. Ledelsens udtalelse 
Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt Netic A/S’ hosting- og driftsydelser, 
og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden informa-
tion, herunder information om kontroller som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsent-
lig fejlinformation i kundernes regnskaber. Netic A/S bekræfter, at:  

(a) den medfølgende beskrivelse, afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af Netic A/S’ generelle it-kontroller 

i tilknytning til Netic A/S’ hosting- og driftsydelser i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018. Kriterierne 

for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse: 

(i) redegør for, hvordan systemet er udformet og implementeret, herunder redegør for: 

• de typer af ydelser, der er leveret, når det er relevant 

• relevante kontrolmål og kontroller, udformet til at nå disse mål 

• kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være imple-

menteret af Netic A/S, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i 

beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi 

ikke selv kan nå 

• andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og 

kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for 

behandlingen og rapporteringen af Netic A/S’ kunders transaktioner. 

(ii) indeholder relevante oplysninger om ændringer i Netic A/S’ systemer, foretaget i perioden 1. maj 

2017 til 30. april 2018. 

(iii) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system, 

under hensyntagen til at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en 

bred kreds af kunder og deres revisorer, og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved systemet, 

som den enkelte kunde måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold. 

(b) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæs-

sigt udformet og fungerede effektivt i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018. Kriterierne for denne udta-

lelse var, at: 

(i) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret. 

(ii) de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de 

pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og. 

(iii) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af 

personer med passende kompetence og beføjelse i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018. 

 

Aalborg, den 4. juni 2018 
Netic A/S 
 
 
 

Steen Jensen 

administrerende direktør 
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2. Netic A/S’ beskrivelse af generelle it-kontroller for 
hosting- og driftsydelser i Danmark  

 

Indledning - kort om Netic A/S 
Netic A/S’ primære forretningsområder er hosting, drift/outsourcing, konsulentydelser samt teknisk software-
udvikling. Netic A/S’ kunder spænder fra små virksomheder til større organisationer, hvor Netic A/S deltager 
som den direkte kontakt til kunden, som partner eller som underleverandør.  

Netic A/S beskæftiger circa 60 ansatte, Trifork A/S har aktiemajoriteten i Netic A/S.  

Beskrivelse af ydelser, der er omfattet af erklæringen 
Netic A/S leverer blandt andet konsulentydelser til kunder inden for en lang række felter og produkter. Ydel-
serne kan leveres løst og ad hoc, eller f. eks. efter klippekort, rammeaftaler eller som fuld drift og hosting, hvor 
Netic A/S har hele ansvaret. 

Da Netic A/S besidder spidskompetencer på en lang række felter og produkt-suites kombineret med høj agilitet, 
er det muligt for Netic A/S at afhjælpe større problemer med meget kort varsel. 

Netic A/S leverer også hosting af servere på mange forskellige niveauer, lige fra en enkelt server, der er hosted i 
vores datacenter, hvortil vi blot leverer strøm, køl og internet, til større farme af virtuelle/fysiske servere, der 
driver high-end-løsninger i fuld 2-center drift, med redundante databaser som backends.  

Netic A/S kan også levere specialløsninger, udviklet til den enkelte kundes behov ud fra spidskompetencer 
kombineret med agilitet. Netic A/S har også en mindre portefølje af egenudviklede løsninger. 

Som standardprodukter leverer Netic A/S services som virtuelle servere, infrastruktur, hosting af mail, web, 
applikationer og databaser på selvdrevne platforme. 

Netic A/S har tre fysisk adskilte datacentre. Datacentrene er placeret på forskellige adresser, og er sikret med 
elektronisk adgangskontrol på 2 af hinanden uafhængige systemer, hvoraf det ene er 100% under Netic’s kon-
trol. 

Alle datacentre har videoovervågning, alarmer, brandsikring, nødstrømsanlæg i form af UPS og generatorer. 
Alle forsyninger er redundante. 

Alle infrastrukturkomponenter samt alle generelle services og kundespecifikke løsninger er omfattet af automa-
tisk døgnovervågning. Uden for normal arbejdstid er der tilknyttet vagtberedskab og Service Desk. 

Beskrivelsen omfatter ovenstående punkter for perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018 og er udelukkende til 
brug for de virksomheder, som anvender Netic A/S’ hosting- og driftsydelser samt disse virksomheders reviso-
rer, og må ikke anvendes til andre formål. 

Kontrolmiljø 
Beskrivelse af Netic's kontrolmiljø er opdelt i følgende emner: 

Informationssikkerhedspolitikker 
Netic A/S tilstræber, at relevante kontroller er baseret på ISO 27001-standarden, og er beskrevet detaljeret i 
Netic's it-sikkerhedspolitik. 

Organisering af informationssikkerhed 
Den daglige ledelse består af administrerende direktør Steen Jensen og teknisk direktør Karsten Thygesen. 
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Der er etableret funktionsansvar for de beskrevne ydelser samt funktionsadskillelse for kritiske systemer. 

Uddrag fra Netic A/S’ sikkerhedspolitik: 

"Det operationelle ansvar for den daglige styring af informationssikkerhedsindsatsen, jf. bilag 1, er placeret 
hos Netic’s CISO (Chief Information Security Officer). Denne sikrer, at de aktiviteter, standarder, retningslin-
jer, kontroller og foranstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedshåndbogen, gennemføres og efterleves. Lige-
ledes er det væsentligt, at informationssikkerhed integreres i alle forretningsgange, driftsopgaver og projek-
ter. ” 

Medarbejdersikkerhed 
Enhver ændring i Netic's it-sikkerhedspolitik eller it-sikkerhedshåndbog bliver rundsendt til alle medarbejdere. 
Nye medarbejdere gennemlæser politikker og håndbøger forud for en gennemgang sammen med Netic’s CISO, 
således at spørgsmål besvares og sikkerhedsbevidstheden hos den nyansatte etableres på et passende niveau. 
Netic kræver en ren straffeattest for alle ansatte i Netic, og ydermere er der krav til sikkerhedsgodkendelse hos 
relevante myndigheder, såfremt medarbejderen har en rolle, hvor dette vurderes nødvendigt. 

Adgangsstyring 
Netic’s generelle politik for adgang til systemer er, at adgang kun tillades, såfremt der er et legitimt formål med 
adgangen. Dette såvel fysiske som logiske adgange. Alle adgange til systemer skal, så vidt teknisk muligt, logges 
med præcise informationer om tidspunkt og identifikation af, hvem der benyttede adgangen. Den del af Netic’s 
ansatte, der indgår i 24x7 vagtordning, har adgang til alle driftskritiske systemer, da dette er påkrævet for at 
opretholde 24x7 beredskab. Resterende adgange er kun tildelt efter nødvendigt og bydende behov. Kunder har 
kun adgang til deres egne systemer - og for systemer, som indeholder personfølsomme data, er der ofte kun 
adgang til en begrænset del af systemet, således at datasikkerheden kan opretholdes og adgang begrænses mest 
muligt. Nogle systemer fordrer funktionsadskillelse og der kan derfor være andre betingelser for adgang, som er 
dokumenteret for de enkelte systemer. 

Styring af aktiver og systemer 
Nye aktiver registreres i Netic's anlægskartotek og/eller CMDB, afhængig af anlæggets natur. Alle aktiver holdes 
i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand via supportaftaler, opgradering af software og firmware til sikre versioner, 
løbende patchmanagement i henhold til kundekontrakten og Netic's patchmanagement politik etc. 

Netic har en politik for destruktion af data, som bl.a. dikterer, at ved afskaffelse af aktiver destrueres databæ-
rende medier på stedet og vil ikke blive returneret, indeholdende data, til en producent i forbindelse med ser-
vice, opgradering eller lignende.  

Kryptografi 
Alle databærende forbindelser, som bærer fortrolige, personhenførbare eller følsomme data, skal krypteres 
stærkt med tidssvarende teknologier.  

Dataudtræk indeholdende følsomme data, der transmitteres mellem Netic og Netic's kunder og/eller samar-
bejdspartnere, skal krypteres således, at de kun kan åbnes af den tilsigtede part. Netic anbefaler brug af PGP til 
dette formål. Dataudtræk omfatter enhver form for følsomme data på enhver form for medier - dette være sig 
CD/USB stick til e-mails og digitale uploads. 

Fysisk sikring og miljøsikring 

Følsomme kundedata opbevares på it-systemer i Netic's datacentre. Disse datacentre er beskyttede med elek-
tronisk adgangskontrol med to-faktor adgang, elektronisk overvågning af indbrud med tilknyttet alarmselskab, 
videoovervågning og flere lag fysisk sikkerhed. Internt i datacentrene er kunder, med egen adgang, fysisk ad-
skilte og visse kritiske systemer er ydermere fysisk adskilte fra de normale driftssystemer.  



 

 

 

5 

 

Driftssikkerhed 
Alle it-systemer, det være sig netværk, servere, storage, it-systemer og alt andet, er designet ud fra princippet 
om no single point of failure, i det omfang, at det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. 

Alle datacentre er fysisk placeret i bygninger med højt sikkerhedsniveau og flere lag fysisk sikkerhed. Datacen-
trene er beskyttet mod driftstab ved anvendelse af aspirationsanlæg samt inergen-baseret brandslukning, batte-
ri/UPS backup, generatorbaseret nødstrøm og redundant strømfremføring til udstyr. 

Der er altid redundante internetforbindelser fra flere ISP'er - alt sammen i kabler, som fremføres i forskellige 
føringsveje - både indenfor og uden for bygningerne. Datacentrene er ligeledes internt forbundet med flere fi-
berkabler fremført af forskellige føringsveje og med forskellige føringsveje ind i bygningerne. 

Alle kritiske datacenterkomponenter overvåges 24x7 med tilkaldevagt. 

Netic har, og vedligeholder, beredskabsplaner, der beskriver principper for beslutningskompetence, organisati-
on, kommunikation og udbedring for uforudsete kritiske situationer. Beredskabsplanerne indeholder ydermere 
beskrivelse af en række muligheder ved forskellige gennemtænkte scenarier, således at driften kan komme til-
bage til normaltilstand hurtigst muligt. Beredskabsplanerne dækker områder fra fysiske problemer som brand, 
vand, indbrud, hærværk, strøm etc. til logiske problemer som datatab, logisk nedbrud, hacking samt datatyveri. 
Beredskabsplanerne vedligeholdes løbende og trænes via beredskabsøvelser. 

Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer 
Opbygning, drift og vedligehold af systemer tager altid udgangspunkt i de sikkerhedskrav, der foreligger for 
behandling af data således, at data beskyttes under behandling, transport og opbevaring. 
Systemer vedligeholdes gennem højfrekvent automatiseret patch management, med mulighed for ekstraordi-
nær patchning i kritiske situationer. 
Der udføres rutinemæssigt sårbarhedsscanninger ligesom medarbejdere løbende orienteres og opdateres om-
kring sikkerhedskrav og procedurer ved arbejde på systemer med følsomme data. 

Leverandørforhold 
Alle leverandører til Netic skal overholde Netic's it-sikkerhedspolitik og skal i nødvendigt omfang instrueres i 
Netic's it-sikkerhedshåndbog. Hvis en leverandør skal have adgang, det være sig fysisk som logisk, til systemer, 
der indeholder følsomme data, så sker det i tæt følge med en Netic ansat. 

Styring af informationssikkerhedsbrud, 
Som beskrevet i Netic's it-sikkerhedspolitik: 

"Såfremt en medarbejder opdager trusler mod informationssikkerheden eller brud på denne, skal dette straks 
udmunde i et Incident oprettet i Netic A/S’ sagssystem og meddeles til Netic’s CISO." 

Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetable-
ringsstyring 
I forbindelse med nødberedskab eller reetablering er Netic's it-sikkerhedspolitik stadig gældende og må på intet 
tidspunkt tilsidesættes.  

Minimumskrav for god hosting 
Netic tilstræber til enhver tid at leve op til best practice for hosting samt et højt niveau af etik og troværdighed. 
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3. Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om 
beskrivelse af kontroller, deres udformning og 
funktionalitet 

 

Til ledelsen i Netic A/S samt kunder af Netic A/S’ it-drift og hosting-aktiviteter i perioden 1. maj 2017 - 30. april 
2018 og disses revisorer. 

Omfang 
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om Netic A/S’ beskrivelse, afsnit 2, om udformningen og funktionen af 
generelle it-kontroller, i relation til Netic A/S’ hosting- og driftsydelser, der knytter sig til de kontrolmål, som er 
anført i beskrivelsen for perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018.  

Netic A/S’ ansvar 
Netic A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udsagn, herunder fuldstændigheden, 
nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udsagnet er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskri-
velsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen implementeringen og effektivt fungerende 
kontroller for at nå de anførte kontrolmål.  

Vores uafhængighed og kvalitetsstyring 
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for 
revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, 
objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. 

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender og op-
retholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer 
vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering. 

Vores ansvar 
Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Netic A/S’ beskrivelse samt om 
udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i denne beskrivelse. 
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, ”Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos 
en serviceleverandør”, som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores 
handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og at 
kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt. 

En erklæringsopgave med sikkerhed, hvor der afgives erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionali-
teten af kontroller hos en serviceleverandør, omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysninger-
ne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De 
valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at 
beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effek-
tivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige 
for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsop-
gave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, 
hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandø-
ren har specificeret og beskrevet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusi-
on.  

Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør 
Netic A/S’ beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres 
revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse 
for vigtigt efter dennes særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos Netic A/S som følge af deres art muligvis 
ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. 
Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risiko-
en for, at kontroller hos Netic A/S kan blive utilstrækkelige eller svigte.  
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Konklusion  
Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi 
har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet. Det er vores opfattelse,  

(a) at beskrivelsen af Netic A/S’ driftsydelser, således som den var udformet og implementeret i hele perio-

den fra 1. maj 2017 - 30. april 2018, i alle væsentlige henseender er retvisende, og 

(b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseen-
der var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. maj 2017 - 30. april 2018, og 

(c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at 
kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden 
fra 1. maj 2017 - 30. april 2018. 

Beskrivelse af test af kontroller  
De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultaterne af disse test 
fremgår af afsnit 4. 

Tiltænkte brugere og formål 
Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt 
Netic A/S’ hosting- og driftsydelser i perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018, og disses revisorer, som har en til-
strækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kunders 
egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber.  

 

Aarhus, den 4. juni 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

Jesper Parsberg Madsen     Iraj Bastar  
statsautoriseret revisor      senior manager 
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4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf 
 

Netic A/S’ kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Kontrolmål: Informationssikkerhedspolitik 

Ledelsen har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, som udstikker en klar målsætning for it-sikkerhed, herunder valg af referenceramme samt tildeling af ressourcer. 
Informationssikkerhedspolitikken vedligeholdes under hensyn til en aktuel risikovurdering. 

Skriftlig politik for informationssikkerhed 

Sikkerhedspolitikker er dokumenteret og vedligeholdes ved gen-
nemgang mindst én gang årligt. Sikkerhedspolitikken er godkendt 
af ledelsen. 
 
Sikkerhedspolitikken er gjort tilgængelig for medarbejdere via 
docs.netic.dk. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 

Vi har kontrolleret at, at ledelsen har godkendt sikkerhedspoli-
tikken, samt at en proces sikrer, at den som minimum revurde-
res årligt, og at den er let tilgængelig for medarbejderne. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Kontrolmål: Organisering af informationssikkerhed 

Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er passende dokumenteret og implementeret, ligesom håndtering af eksterne parter sikrer en tilstrækkelig behandling 
af sikkerheden i aftaler. 

Ledelsens forpligtelse til informationssikkerhed 

Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er doku-
menteret og implementeret. Endvidere er der fastlagt regler for 
kommunikation med kunder og rapportering om informationssik-
kerhedshændelser. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 

Vi har kontrolleret at, at det organisatoriske ansvar for infor-
mationssikkerhed er dokumenteret og implementeret.  

Vi har kontrolleret, at fortrolighedsaftaler, rapportering om 
informationssikkerhedshændelser samt fortegnelse over akti-
ver er udarbejdet.  

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Fortegnelse over aktiver 

Der er udarbejdet fortegnelser over fysiske og logiske aktiver. 
Logiske aktiver vedligeholdes dynamisk i Netic A/S’ systemer. 
 

Fysiske aktiver er markerede og vedligeholdes som anlægsaktiver i 
økonomisystemet. 

Vi har påset, at fortegnelser over logiske aktiver er udarbejdet. 
 
Vi har kontrolleret, at de fysiske aktiver og tilhørende marke-
ringer er opdaterede og fremgår som anlægsaktiver i økonomi-
systemet. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Eksterne parter  

Identifikation af risici i relation til eksterne parter, herunder 
håndtering af sikkerhed i aftaler med tredjemand og sikkerheds-
forhold i relation til kunder. 

Der er fortaget gennemgang af ydelser fra serviceleverandører, 
herunder taget stilling til indhentning af revisionserklæringer fra 
disse, f. eks. 3402-erklæring. For type 2-erklæringer gennemgås 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der er implementeret. 
 
Vi har kontrolleret at, at der er modtaget 3402-erklæringer fra 
relevante serviceleverandører for den relevante periode. 

Under vores gennemgang har vi fået oplyst, at Netic A/S ikke 
anvender tredjepartsleverandører som en del af de generelle 

Vi har under revisionen observeret, at 
der ikke er etableret formaliserede 
procedurer for opfølgning af bruger-
adgange for eksterne til JIRA. Vi har 
fået oplyst, at der ikke er kundekrav 
om periodisk gennemsyn af bruger-
adgange, og kunden er forpligtet til 
selv at afmelde brugere i JIRA hos 
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brugerkontroller og sammenholdes til eksisterende kontroller og 
processer. Nye erklæringer bliver periodisk gennemgået til sikring 
af, at disse dækker korrekt periode. Endvidere gennemgås identi-
ficerede kontrolsvagheder. Forhold undersøges og løses rettidigt. 

hosting- og driftsydelser. 

Vi har kontrolleret, at der er foretaget en risikovurdering af, og 
stillingtagen til, aftaler der er indgået med tredjepart i relation 
til Netic A/S’ standard hosting- og driftsydelser, og at der er 
taget stilling til eventuelt identificerede kontrolsvagheder. 

Netic.  

Området er gennemgået uden yderli-
gere væsentlige bemærkninger. 

 

Kontrolmål: Fysisk sikkerhed 

Driftsafviklingen foregår fra lokaler, som er beskyttet mod skader, forårsaget af fysiske forhold som f. eks. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. 

Fysisk sikkerhedsafgrænsning 

Adgang til sikrede områder (for såvel nye som eksisterende med-
arbejdere) er begrænset med adgangskort til autoriserede medar-
bejdere, og forudsætter dokumenteret ledelsesmæssig godkendel-
se. 
 

Personer uden godkendelse til sikrede områder skal registreres og 
eventuelt ledsages af medarbejder med behørig godkendelse. 
 

Netic A/S indhenter og gennemgår regelmæssigt lister over ad-
gange fra NOVI Service og sikrer, at der er arbejdsbetinget behov 
for adgang til datacentre. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. Under besøg i datacentrene har vi 
observeret, at adgang til de sikre områder er begrænset ved 
anvendelse af et elektronisk adgangskontrolsystem. 
 
Vi har stikprøvevist gennemgået procedurerne for fysisk sik-
kerhed vedrørende de sikrede områder for at vurdere, om 
adgangen til disse områder forudsætter en dokumenteret le-
delsesmæssig godkendelse, og at personer uden godkendelse 
til de sikrede områder skal registreres og ledsages af en med-
arbejder med behørig godkendelse. 

Vi har stikprøvevist gennemgået medarbejdere med adgang til 
de sikre områder og påset, at en relevant dokumenteret ledel-
sesmæssig godkendelse foreligger. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Sikring af kontorer, lokaler og faciliteter 

Der er etableret elektronisk adgangskontrolsystem samt fysiske 
låse til alle serverrum, som sikrer, at kun godkendte medarbejdere 
har adgang.  
 
Der foretages gennemgang af eksisterende adgangsrettigheder 
hvert halve år. 

Vi har forespurgt ledelsen om de anvendte procedurer.  
 
Vi har kontrolleret alle serverrum og påset, at alle adgangsveje 
er sikret med kortlæser.  
 
Vi har kontrolleret, at proceduren for periodisk gennemgang af 
listen med godkendte medarbejdere er fulgt. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Placering og beskyttelse af udstyr 

Datacentre er beskyttet mod fysiske forhold, såsom brand, vand 
og varme. Der er endvidere installeret udstyr til overvågning af 
indeklima, såsom temperatur og luftfugtighed. Disse parametre 
monitoreres i Netic A/S’ overvågningssystem. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres.  
 
Vi har påset tilstedeværelsen af brandbekæmpelsessystemer 
og køling i datacentrene. 
  

Vi har påset tilstedeværelsen af udstyr til overvågning af inde-
klimaet i datacentrene. 

Vi har stikprøvevist gennemgået dokumentationen af vedlige-
holdelse af udstyr, til bekræftelse af at dette løbende vedlige-

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 
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holdes. 

Understøttende forsyninger (forsyningssikkerhed) 

Datacentre er beskyttet mod strømafbrydelse ved anvendelse af 
nødstrømsanlæg i form af UPS (Uninterruptible Power Supply) og 
generator. Der er separate nødstrømsanlæg for hvert datacenter. 
 

Datacentre er forsynet med uafhængige redundante fiberforbin-
delser, som sikrer en stabil internetforbindelse. 

 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 
Under vores besøg i datacentrene har vi observeret, at der 
foretages monitorering af UPS- eller nødstrømsanlæg. 
 
Vi har stikprøvevist gennemgået dokumentationen for vedlige-
holdelse, til bekræftelse af at UPS- eller nødstrømsanlæg lø-
bende vedligeholdes og testes. 

 
Vi har påset, at der er etableret uafhængige redundante fiber-
forbindelser til datacentrene. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Sikring af kabler 

 

Vi har observeret, at kabler til elektricitetsforsyning og data-
kommunikation er sikret mod skader og uautoriserede ind-
greb. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Kontrolmål: Styring af kommunikation og drift 

Der er etableret: 

• Passende forretningsgange og kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser.  

• Tilstrækkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner.  

• Passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner. 

• Passende forretningsgange og kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, til-
gængelighed samt fortrolighed. 

Dokumenterede driftsprocedurer 

Driftsprocedurer er dokumenteret på docs.netic.dk.  

Der eksisterer baselines og templatebeskrivelser for virtuelle ma-
skiner og databaser.  
 

Der er etableret arbejdsgange og procesbeskrivelser for changes, 
incidents, service requests og overvågning af den generelle drift. 

Vi har forespurgt ledelsen, om alle relevante driftsprocedurer 
er dokumenteret. 
 

I forbindelse med revisionen af de enkelte driftsområder har vi 
kontrolleret, at der foreligger dokumenterede procedurer, og at 
der er overensstemmelse mellem dokumentationen og de 
handlinger, som faktisk udføres. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Funktionsadskillelse 

Ledelsen har implementeret politikker og procedurer til sikring af 
tilfredsstillende funktionsadskillelse 

Disse politikker og procedurer omfatter krav til, at:   

• udviklings- og driftsaktiviteter er adskilt, hvor dette er 
relevant for standardleverancen. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har kontrolleret, at adgange for brugere med administrative 
rettigheder er begrundet i et arbejdsbetinget behov, og ikke 
kompromitterer funktionsadskillelsen mellem udviklings- og 
produktionsmiljøer. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 
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• der er funktionsadskillelse på backup- og log-funktioner. 

Netic A/S foretager ikke udvikling som en del af standard-
driftsydelserne. 

Vi har kontrolleret, at brugere med logisk adgang til backup- 
og logfunktioner er begrænset for derved at sikre, at funktions-
adskillelsen opretholdes for de pågældende funktioner. 

Foranstaltninger mod virus og lignende skadelig kode 

Der er etableret antivirusprogrammer, som bliver opdateret re-
gelmæssigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har stikprøvevist gennemgået den tekniske opsætning til 
bekræftelse af, at der er installeret antivirusprogrammer på 
relevante platforme, og at disse er opdateret. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Sikkerhedskopiering af informationer 

Netic A/S kører en fast backupstrategi, hvor der tages backup efter 
en publiceret backuppolitik. Der tages backup af alle servere med 
service-level platin+, plain, guld+, guld og sølv. Der tages ikke 
backup af server med service-level bronze. 
 

Netic A/S kører rapporter om fejlet backup ind i supportsystemet, 
så der følges op på det. 
 

Der er automatiseret dokumentation af backupinfo til kunderne 
og medarbejderne samt backupoversigt. 
 

Der er implementeret automatisk overvågning via script over 
servere, som er uden for backup. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har stikprøvevist gennemgået backupprocedurer, til bekræf-
telse af at de er formelt dokumenteret. 
  

Vi har stikprøvevist gennemgået backup-logs vedrørende 
backup, til bekræftelse af at backup er gennemført succesfuldt, 
alternativt at der foretages afhjælpning i tilfælde af mislykket 
backup. 
 

Vi har stikprøvevis gennemgået restore logs. 
 

Vi har gennemgået den fysiske sikkerhed (fx adgangsbegræns-
ning) for off site-opbevaringslokation, til bekræftelse af at 
backup opbevares på betryggende vis. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Overvågning af systemanvendelse og auditlogning 

Transaktioner eller aktivitet samt brugere med privilegerede ret-
tigheder (fx superbrugere) bliver overvåget. Dette inkluderer også 
databaser. Afvigende forhold undersøges og løses rettidigt. 
 

Al ovenstående information gemmes i en log-løsning. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har påset, at der findes log-information, som dokumenterer, 
at transaktioner og aktiviteter forefindes i log-løsningen og 
udelukkende er tilgængelige for personer med et arbejdsbetin-
get behov. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Administrator- og operatør-log 

Særligt risikofyldte operativsystemer og netværks-transaktioner 
eller -aktivitet samt brugere med privilegerede rettigheder bliver 
overvåget. Afvigende forhold undersøges og løses rettidigt.  

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres.  

Vi har gennemgået systemopsætningen på servere og væsentli-
ge netværksenheder samt påset, at parametrene for logning er 
opsat, således at handlinger, udført af brugere med udvidede 
rettigheder, bliver logget. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 
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Vi har endvidere stikprøvevist kontrolleret, at der foretages 
tilstrækkelig opfølgning på logs fra kritiske systemer. 

Fejllogning 

Overvågningssystemerne er konfigureret til at opdage fejl i auto-
matiske transaktionsprocesser (batch eller realtime), baseret på 
foruddefinerede kriterier og blokere for viderebehandling. Sy-
stemgenerede fejlrapporter vedrørende fejl i automatiske transak-
tionsprocesser bliver undersøgt og løst rettidigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 

Vi har påset, at overvågningssystemet er konfigureret til at 
opdage og håndtere fejl i automatiske transaktionsprocesser, 
og påset at fejlrapporter fra systemet undersøges og håndteres 
rettidigt. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Kontrolmål: Adgangsstyring 

Der er etableret: 

• Passende forretningsgange og kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske og fysiske adgangskontrol-
ler, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data.  

• Fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse. 

Brugerregistrering og administration af privilegier 

Alle adgange for nye og eksisterende brugere vedrørende operativ-
systemer, netværk, databaser og datafiler bliver gennemgået for at 
sikre overensstemmelse med virksomhedens politikker. Endvidere 
sker der sikring af, at rettigheder er betinget af et arbejdsbetinget 
behov samt godkendt og oprettet korrekt i systemerne. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har indhentet oversigt over virksomhedens og kundernes 
brugerkonti på systemer og netværk. Vi har stikprøvevist ud-
valgt nye brugere og påset, at anmodning om adgang fra disse 
var dokumenteret og godkendt i overensstemmelse med rele-
vant sikkerhedspolitik. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Administration af brugeradgangskoder (password) 

Adgange til operativsystemer, netværk, databaser og datafiler er 
beskyttet med password. Der er opsat kvalitetskrav til password, 
således at der kræves en minimumslængde, kompleksitet og mak-
simal løbetid, ligesom passwordopsætninger medfører, at pass-
word ikke kan genbruges. 
 

Alle fælles password gemmes krypteret i systemet, der er sikret 
med pgp-nøgler for den enkelte medarbejder. 
 

Alle firmaets arbejdsstationer er sikret med kryptering af hard-
disk, specificeret i den interne it-sikkerhedshåndbog. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres i forbindelse med password-kontroller, 
og påset at det sikres, at der anvendes passende autentifikation 
af brugere på alle adgangsveje. 
 

Vi har kontrolleret, at der anvendes en passende passwordkva-
litet i Netic A/S’ driftsmiljø – ved stikprøvevis test af, at adgang 
til virksomhedens systemer sker ved brug af brugernavn og 
password. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Evaluering af brugeradgangsrettigheder 

Ledelsen foretager periodisk gennemgang af brugerrettigheder til 
sikring af, at disse er i overensstemmelse med brugernes arbejds-
betingede behov. Uoverensstemmelser undersøges og rettes retti-

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har stikprøvevist kontrolleret, at periodisk review har fundet 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 
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digt.  sted.  
 
Vi har stikprøvevist påset, at identificerede afvigelser afhjæl-
pes. 

Inddragelse af adgangsrettigheder 

Brugerrettigheder til operativsystemer, netværk, databaser og 
datafiler vedrørende fratrådte medarbejdere bliver inaktiveret 
rettidigt. 

 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 
Vi har indhentet en oversigt over ophørte adgange for virk-
somhedens og kundernes brugerkonti. Vi har stikprøvevist 
sammenholdt denne oversigt med oversigten over aktuelle 
brugerkonti og påset, at brugerkonti var slettet eller tildelt en 
ny bruger. For de brugerkonti, som ikke var slettet eller tildelt 
en ny bruger i overensstemmelse med den aftalte sikkerheds-
politik, har vi påset, at der er dokumentation for, at adgang til 
netværk og fysisk adgang er fjernet. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Politik for anvendelse af netværkstjenester, herunder autentifi-
kation af brugere med ekstern forbindelse 

Datakommunikationen er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde 
og er tilstrækkeligt sikret mod risiko for tab af autenticitet, integri-
tet, tilgængelighed samt fortrolighed. Der er endvidere fortaget en 
opdeling af netværk, hvor dette er fundet nødvendigt eller aftalt 
med kunden. 

 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 
Vi har kontrolleret, at brugere identificeres og verificeres, in-
den adgang gives, samt at fjernadgangen er beskyttet af VPN. 
 

Vi har kontrolleret firewallkonfigurationen, samt at der gøres 
brug af intrusion detection-systemer indbygget i firewalls og 
load-balancer, som løbende og aktivt giver oplysninger om 
mulige ændringer, som kan påvirke fortroligheden, integriteten 
og tilgængeligheden i data. 
  

Vi har kontrolleret, at netværk er opsat med DMZ-zoner.  

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

   

Styring af netværksforbindelser  

Der gennemgås regelmæssigt penetration tests til sikring af net-
værk. 

Der gemmes log fra firewall og load balancere i splunk, således at 
sporing muliggøres. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har kontrolleret, at der er foretaget periodiske penetrations-
test. 
 

Vi har kontrolleret, at der er taget stilling til konstaterede 
svagheder samt iværksat tiltag til udbedring af disse. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Procedurer for sikker log-on 

Adgange til operativsystemer og netværk er password-beskyttet 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 
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via centraliseret LDAP og Kerberos, hvor det er muligt. 
 

Der er opsat kvalitetskrav til password, således at der kræves en 
minimumslængde, kompleksitet og maksimal løbetid, ligesom 
passwordopsætninger medfører, at password ikke kan genbruges.  

Vi har kontrolleret udtræk fra LDAP og Kerberos samt gen-
nemgået opsætningen af kvalitetskrav for password. 

 

Begrænset adgang til informationer 

Alle adgangsønsker for nye og eksisterende brugere vedrørende 
applikationer, databaser og datafiler, bliver reviewet via service-
request i JIRA for at sikre overensstemmelse med virksomhedens 
politikker, til sikring af at rettigheder er betingede af et arbejdsbe-
tinget behov, er godkendt og bliver korrekt oprettet i systemer. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har påset, at adgangsønsker for nye og eksisterende brugere 
håndteres i JIRA. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

Kontrolmål: Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af styresystemer 

Der er etableret passende forretningsgange og kontroller for implementering og vedligeholdelse af styresystemer. 

Styring af software på driftssystemer 

Der er etableret separate it-miljøer for vedligehold, test og pro-
duktion af ny systemsoftware. For alle infrastrukturer og delte 
elementer under Netic A/S’ drift, hvis performance kan påvirke 
andre kunders systemer, såsom servere, firewall, SAN mv., er det 
kun Netic A/S’ personale eller underleverandører med behørig 
godkendelse, der kan migrere eller udføre ændringer til produkti-
on. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres, herunder eksistensen af et versionssty-
ringsværktøj. 
 

Stikprøvevis gennemgang af ændringer i perioden til verifikati-
on af, at ændringer er dokumenteret i versionsstyringsværktø-
jet. 

Under revisionen af procedurer for 
opdatering af systemer har vi obser-
veret, at der er en række kundemiljø-
er, som håndteres manuelt i forbin-
delse med opdateringer. Vi har desu-
den observeret, at det ikke er muligt 
at spore, om kunden er blevet oplyst 
om forholdene vedrørende deres 
maskiners niveau for operativsystem 
eller andet software. Dog drejer dette 
sig om kunder, hvor der er ikke er 
direkte krav om versionsstyring i 
kontrakten.  

Området er gennemgået uden yderli-
gere væsentlige bemærkninger. 

Ændringsstyring 

Ændringer til dele af produktion og netværk bliver te-
stet/simuleret og godkendt af kvalificeret personale inden flytning 
til produktion.  
 

Netic A/S har en fuldt udviklet og dokumenteret procedure for 
gennemførelse af changes. Dette foregår via Netic A/S’ JIRA, hvor 
der gennemgås et fastlagt workflow. 
 

Alle changes godkendes normalt af en ITIL-uddannet change 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 

Vi har stikprøvevist gennemgået ændringsønsker for følgende: 

• Dokumenteret test af ændringer, herunder godkendel-
se. 

• Godkendelse skal være opnået før implementering. 
Mundtlig ledelsesgodkendelse anses for tilstrækkelig 
ved nødændringer, men skal dokumenteres efterføl-
gende. 

• Dokumenteret plan for tilbagerulning, hvor relevant. 

Området er gennemgået uden væ-
sentlige bemærkninger. 
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manager inden implementering. 

Kontrolmål: Katastrofeplan 

Netic A/S er i stand til at fortsætte servicering af kunder i en katastrofesituation. 

Opbygning/struktur af Netic A/S’ katastrofeberedskab 

Den samlede katastrofeplan er opbygget af en overordnet kata-
strofestyringsprocedure samt operationelle katastrofeplaner for de 
konkrete katastrofeområder.  
 

Den operationelle katastrofeplan indeholder beskrivelse af kata-
strofeorganisationen med de ledelsesmæssige funktionsbeskrivel-
ser, kontaktinformationer, varslingslister samt instrukser for de 
nødvendige indsatsgrupper. 
 

For de enkelte platforme er udarbejdet detaljerede indsatsgruppe-
instrukser for reetablering i forhold til nøddrift.  
 

Der sker årlig test af katastrofeberedskabet ved såvel skrivebords-
test som faktiske testscenarier (what-if tests).  

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udføres. 
 

Vi har gennemgået det udleverede materiale vedrørende kata-
strofeberedskabet samt påset, at den organisatoriske og opera-
tionelle it-katastrofeplan indeholder ledelsesmæssige funkti-
onsbeskrivelser, kontaktinformationer, varslingslister samt 
instrukser. 

Området er gennemgået uden væsent-
lige bemærkninger. 

 


