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ATEA SIRIUS

Nå kan små og mellomstore 
 bedrifter få sitt eget cyberforsvar

Sikkerhetshendelser rammer ofte små bedrifter hardest, fordi de ikke 
har de samme ressursene som store bedrifter. Med Atea Sirius får du 
førsteklasses sikkerhet levert som en tjeneste.

Med et trusselbilde i stadig endring 
stilles det høye krav til kompetanse for 
å kunne ivareta IT-sikkerheten på en 
god måte. Sikkerhetskompetanse er 
imidlertid noe det er stor mangel på 
i Norge. Vi vil gå så langt som å si at 
det antagelig ikke finnes mange nok 
 sikkerhetseksperter til at alle bedrifter 
kan sikre seg godt nok hvis de skal ta 
hånd om alle sider ved sikkerheten selv.

Årsaken til at dataangrep ofte  rammer 
små og mellomstore bedrifter hardest, 
er ikke bare at de mangler sikkerhets-
kompetanse. Det skyldes også at 

de økonomisk er mer sårbare hvis 
 bedriften skulle bli satt ut av spill i en 
kort eller lang periode.

Vi i Atea mener førsteklasses 
IT- sikkerhet ikke bare skal være 
 forbeholdt de aller største  bedriftene. 
Det er  grunnen til at vi har laget 
 sikkerhetsløsningen Atea  Sirius, 
hvor vi har integrert de beste av 
de beste  sikkerhetsløsningene og 
 kombinert dette med overvåking og 
tilgang på noen av landets dyktigste 
 sikkerhetsspesialister.

Visste du at:
66 % bruker mer enn én måned på å oppdage et 
 datainnbrudd, mens  angriperne i 60 % av tilfellene 
får ut data i løpet av 24 timer. 

Kilde: Cisco

Med Atea Sirius får du IT- sikkerhet levert som en 
tjeneste. Så kan du og din bedrift gjøre det dere 
kan best – vel vitende om at IT-sikkerheten er godt 
ivaretatt av noen andre. 



Derfor er en robust sikkerhets
løsning viktigere enn noensinne

Det å holde IT-systemene sikret mot angripere med tilnærmet 
 ubegrensede ressurser er vanskeligere enn noensinne, og krever både 
gode løsninger og at du er i stand til å reagere raskt om noe skulle skje.

NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) 
har laget 7 råd om IKT-sikkerhets-
tiltak de mener er nødvendige for å 
redusere risiko i virksomheter. Råd 
nummer 1 er at man etablerer sik-
kerhetsovervåkning og at man må ha 
kapasitet til å  analysere data fra slik 
overvåking.  Sentral og beskyttet logging 
av  relevante digitale systemer er viktig, 
slår NSM fast. 

Dette krever ressurser – ressurser små 
og mellomstore virksomheter ofte 
ikke har. Atea Sirius gir deg imidlertid 
ressursene, og beskyttelsen – som en 
tjeneste.

Risikoen har økt og angrepene 
blir mer avanserte

Ifølge NSMs risikorapport for 2021 står 
Norge overfor et komplekst risiko-
bilde der fremmede stater og andre 
 aktører forsøker å utnytte sårbarheter 

i systemene til virksomheter. 2020 
var preget av flere angrep mot norske 
virksomheter og institusjoner sammen-
lignet med tidligere år, skriver NSM i 
sin rapport. Og de ser ingen tegn til at 
dette vil avta.

I NSMs rapport heter det at ny 
 teknologi og nye bruksmønstre skaper 
nye muligheter som trusselaktører vil 
utnytte, og kompleksiteten og den raske 
utviklingen gjør at det er utfordrende å 
tilpasse sikkerhetstiltakene raskt nok.

Det finnes mange eksempler på at det 
kan være vanskelig å holde systemer 
oppdatert til enhver tid, slik at man 
er sikret mot angrep. For eksempel 
 utnyttet angripere i 2021 alvorlige 
 sårbarheter i Microsoft Exchange 
 Server, der en rekke virksomheter i 
Norge – inkludert Stortinget – ble 
rammet. Som følge av dette fikk mange 
bedrifter installert løsepengevirus 

«NSM vurderer det  digitale 
 risikobildet som skjerpet 
 sammenliknet med i fjor» 

– NSM Risiko 2021

https://nsm.no/aktuelt/nsm-rad-om-ikt-sikkerhetstiltak-basert-pa-erfaringer-fra-2020
https://nsm.no/aktuelt/risiko-2021-helhetlig-sikring-mot-sammensatte-trusler


(«ransomware») hvor angriperne krever 
penger for å gi tilgang til filer de har 
kryptert. 

Selv mange uker etter at sårbarhetene 
ble kjent og Microsoft hadde  kommet 
med sikkerhetspatcher, fortsatte 
 angrepene. Vi kan bare spekulere i 
 årsakene, men mye bunner nok i at 
ikke alle virksomheter har  kompetansen 
og ressursene til å følge med på alle 
sikkerhetstrusler 24/7. 

Det er en nesten umulig  oppgave 
å oppdatere og sikre systemene 
 fortløpende. Og hvis du tetter et 
 sikkerhetshull som har stått vid 
åpent i noen dager eller uker siden 
 hullet først ble oppdaget, hvordan 
vet du at ikke systemene dine har 
blitt  kompromittert? Det kreves solid 
 sikkerhetskompetanse for å  vurdere 
dette – kompetanse de færreste 
 bedrifter har internt.

Fra 100 dager til 3,5 timer

Ifølge Cisco går det i gjennomsnitt 100 
dager fra et system blir kompromittert 
til trusselen oppdages. På 100 dager 
kan angriperne gjøre enorm skade, 
og de kan hente ut data fra systemene 
dine uten at du er klar over det. Det er 
derfor avgjørende å ha løsninger som 
kan korte ned tiden det tar å oppdage 
angrep. 

Atea Sirius er basert på de beste 
 sikkerhetsløsningene på markedet, som 
blant annet Cisco Advanced Malware 
Protection (AMP). Ifølge Ciscos egne 
tall opplever AMP-kunder at tiden til 
truslene oppdages er på bare 3,5 timer 
– mot de nevnte 100 dagene som er 
bransjesnittet.

På de neste sidene kan du lese mer om hvordan Atea 
Sirius kan beskytte din bedrift mot  sikkerhetstrusler. 



Ledelsen er  ansvarlig 
for  ITsikkerheten
Det kan være lett å skylde på andre etter et eventuelt 
dataangrep. 

– Til syvende og sist er det imidlertid styret og 
daglig leder som har det endelige ansvaret hvis et 
 hackerangrep skulle føre til at et selskap går overende, 
taper penger, eller om data kommer på avveie. I hvert 
fall om ledelsen kan lastes for det som har skjedd, sier 
Thomas Tømmernes, leder for IT-sikkerhet i Atea.

Gjennom aksjeloven kan styret gjøres ansvarlig av 
 eierne ved økonomiske tap. Det er derfor viktig for 
ledelsen i alle bedrifter å gjøre det som trengs for å 
redusere risikoen for angrep. 

– Og så må du ha gode planer for hva man skal gjøre 
om angrepet likevel skulle være et faktum.

Thomas Tømmernes.



3 sikkerhetsutfordringer for  
små og mellomstore bedrifter

Trusselbildet er i 
 konstant endring

De beste tjenestene er utviklet 
for større virksomheter

Det blir stadig vanskeligere å 
 sikre seg mot angrep. Bedrifter 

i SMB-markedet har gjerne 
ikke ressursene som skal til 
for å sikre seg mot dagens 

 komplekse trusselbilde.

De aller beste sikkerhets-
løsningene er kostbare og ofte 

kompliserte å sette opp for små og 
mellomstore bedrifter. Behovet for 
god IT-sikkerhet er imidlertid like 
stor i SMB- markedet som blant 

store bedrifter. 

Et datainnbrudd kan  
bety kroken på døren

Ved løsepengeangrep hender det 
at virksomheter mister tilgang 

til alle data for godt. Hvor lenge 
ville din bedrift klart seg hvis dere 
mistet tilgang til alle systemer, og 
hvilke konsekvenser vil det få om 
virksomhetens data kommer på 

avveie?  



Hvorfor Atea Sirius?
God sikkerhet er minst like viktig for små og mellomstore bedrifter, 
som det er for de aller største bedriftene. Med Atea Sirius kan du få 
like god sikkerhet som de største bedriftene, til en overkommelig pris. 
Alt levert som en tjeneste, så du har full kontroll på kostnadene.  

Vi synes det er urettferdig at bare de 
største virksomhetene skal ha tilgang 
til de beste sikkerhetsløsningene. Det 
er grunnen til at vi bygget Atea Sirius, 
som er satt sammen av tjenester fra 
markedets sterkeste sikkerhetsaktører. 
Så har vi kombinert dette med ett av de 
beste fagmiljøene for sikkerhet i Norge. 
På den måten får også små og mellom-
store bedrifter tilgang til førsteklasses 
hendelseshåndtering og bistand den 
dagen bedriften står overfor et angrep.
 
Sikkerhet levert som en tjeneste

Det er lenge siden god sikkerhet 
var ensbetydende med antivirus og 
 brannmur. I en verden med et stadig 
mer komplekst trusselbilde og hvor 
 sårbarheter ofte utnyttes før de i det 
hele tatt er kjent, trengs det en mer 
helhetlig tilnærming til sikkerhet. 

Du trenger solid sikkerhetskompetanse, 
og noen du stoler på som kan ivareta 
sikkerheten. Og så må du ha noen som 

kan reagere raskt, og som vet hva som 
må gjøres ved et eventuelt angrep – 
slik at konsekvensene blir så små som 
mulig.

Stort fagmijø med erfarne 
 sikkerhetsspesialister

Atea har et stort fagmiljø med  erfarne 
spesialister innenfor ulike deler av 
IT-sikkerhetsområdet. Vi har et eget 
Incident Response Team (IRT) med 
«hendelseshåndterere» som er i  daglig 
kontakt med kunder som trenger 
bistand med sikkerhetshendelser. Det 
gjør at vi har førstehånds erfaring med 
hvordan bedrifter i Norge blir utsatt 
for phishingangrep, svindelforsøk og 
utpressing. 

Atea Incident Response Team (IRT) 
er eksperter på kritisk hendelses-
håndtering og godkjent gjennom 
NSMs kvalitets ordning for hendelses-
håndtering.



Noe av det våre hendelseshåndterere 
oftest ser når de rykker ut til virksom-
heter, er dårlig vedlikeholdte systemer, 
halvferdige løsninger og manglende 
rutiner. Med Atea Sirius kommer du et 
godt stykke på vei: 

Du får en komplett sikkerhetsløsning 
bestående av en brannmur som sikrer 
inngående og utgående trafikk, og 
endepunktsikkerhet som sikrer at de 
ansatte kan jobbe trygt på PC-ene sine 
– enten de er på kontoret, på hjemme-
kontoret eller ute på reise. Du får også 
epost-sikkerhet som beskytter mot for 
eksempel phishing-angrep via epost.

Vi passer på sikkerheten  
24/7-365 – så du slipper
Med Atea Sirius vil Atea overvåke 
sikkerheten for deg gjennom et såkalt 
SIEM-verktøy (Security Information 
and Event Management). Data fra 
brannmur og systemer for endepunkt-
sikkerhet og epostsikkerhet samles 
og analyseres, og SIEM-verktøyet gir 
Ateas sikkerhetsovervåkere beskjed ved 
sikkerhetshendelser. Ved avtale kan 
alvorlige hendelser gå direkte til Atea 
IRT slik at responstiden blir så lav som 
mulig. 

Ateas sikkerhetsgruppe mottar, 
 verifiserer, vurderer og behandler 
 sikkerhetsalarmer som oppstår innen-
for arbeidstiden. Utenfor arbeidstiden 
sikrer automasjon at tjenesten fanger 
opp og eskalerer kritiske hendelser til 
Atea IRT – som er operative 24/7-365. 

Det er umulig å sikre seg 100  prosent 
mot dataangrep, og det er viktig at 
alle bedrifter gjør en egen risiko-
vurdering. Men Atea Sirius løser den 
antagelig største utfordringen små og 
mellomstore bedrifter har når noe 
skjer: Rask detektering av angrep og 
hjelp til å håndtere angrepet på riktig 
måte og analysere hva som har skjedd. 
 Oppdages angrepet tidlig og håndteres 
korrekt, minimerer du kostnadene ved 
et angrep.

Forsikring mot 
cyberangrep
Et cyberangrep kan være 
både tidkrevende og 
 kostbart for den som blir 
rammet. Kjøper du Atea 
 Sirius får du også mulighet 
til å legge til en skredder-
sydd cyberforsikring som 
forsikrer bedriften mot 
kostnader knyttet til et 
angrep. 



Dette inneholder Atea Sirius
Atea Sirius leveres som en tjeneste som faktureres per måned, 
 avhengig av antall ansatte og antall lokasjoner i bedriften. På den 
måten får du markedsledende sikkerhet til en fast, lav pris – og med 
forutsigbare kostnader. 

BRANNMUR
Sirius inneholder en brannmur med 
«Next Generation»-funksjonalitet, 
som er med på å sikre inngående og 
 utgående trafikk over internett.

ENDEPUNKTSIKKERHET
De ansattes arbeidsstasjoner (PC-er) 
vil få en sikkerhetsløsning som er med 
på å trygge arbeidsflaten, også utenfor 
bedriftens nettverk.

EPOST-SIKKERHET
Mange angrep starter med en e-post. 
Vi sikrer eposten og mottar varsler 
ved sikkerhetshendelser. Tjenesten 
 forutsetter at bedriften benytter  Office 
365 og har lisens på Defender for 
Office 365. 

DETEKSJON
Atea Sirius benytter SIEM- og 
 SOAR-verktøy for å samle hendelses-
data fra overnevnte punkter. Våre 

Som Atea Sirius-kunde har du alltid siste versjoner av alt, og tjenesten 
 forbedres kontinuerlig etter hvert som trusselbildet endrer seg.  
Dette er de ulike  komponentene i løsningen:

sikkerhets overvåkere varsles når det 
fanges opp potensielt farlige  situasjoner, 
og vi verifiserer hendelsene og 
 rapporterer til kunden. 

IRT – ATEA INCIDENT  
RESPONSE TEAM
Atea Incident Response Team (IRT) 
er eksperter på kritisk hendelses-
håndtering og godkjent gjennom 
NSMs kvalitetsordning for hendelses-
håndtering. 

CYBERFORSIKRING
Når bedriften har godkjent drift 
på Atea Sirius, kvalifiserer det til 
 muligheten for å kjøpe en skredder- 
sydd cyberforsikring som forsikrer 
bedriften mot kostnader knyttet til et 
cyber-angrep. Eventuelle kostnader 
 tilknyttet hendelseshåndtering vil 
 kunne bli dekket i denne avtalen.

BRANNMUR

DETEKSJON RESPONS

ENDEPUNKTS- 
SIKKERHET

E-POST- 
SIKKERHET



Ta kontakt på 
sikkerhet@atea.no for et uforpliktende tilbud på Atea Sirius.

Les mer på  

atea.no/sikkerhet/atea-sirius

mailto:sikkerhet@atea.no
https://www.atea.no/sikkerhet/atea-sirius/



