4 måder at
være sikker på online

Det er vigtigt, at du har den rette beskyttelse mod de øgede mængder af sofistikerede
onlinetrusler, som f.eks. vira, ransomware og phishing-svindel. Microsoft giver dig
avancerede sikkerhedsværktøjer, som hjælper dig med at holde dine oplysninger sikre
og private.

1. Undgå vira og phishing-svindel
35 %

Malware og vira angriber din computer, når du besøger skadelige
websteder eller downloader inficerede filer. 35 % af alle
computere globalt er inficeret med malware.

23 %

Hackere bruger phishing-svindel til at forsøge at stjæle din
identitet eller dine penge ved at sende en mail, som beder dig
om følsomme personlige oplysninger. 23 % af alle mennesker
åbner phishing-mails.
Du kan holde dig sikker ved at bruge Outlook.com til at sende og
modtage mails. Outlook.com bruger avancerede registrering
teknikker til at kontrollere vedhæftede filer for vira, og den
advarer dig, hvis du klikker på et mistænkelig link.
Bestil et gratis kursus her: itf.dk/awareness-traening

2. Beskyt dine oplysninger med adgangskoder
Det kan være bekymrende at sende fortrolige eller personlige oplysninger online. Med OneDrive kan du kræve en adgangskode for at få
adgang til et delt link. Dette forhindrer andre i at få adgang til dine filer, hvis modtageren videresender eller deler linket.

Gå til OneDrive, vælg den fil, du vil dele, og vælg derefter Del.

Vælg Alle med linket kan redigere, og vælg derefter
Angiv adgangskode og angiv en adgangskode.
Vælg Anvend, angiv en mailadresse, og vælg Annuller.

3. Kryptér mails for at minimere trusler
Brug e-mailkryptering i Outlook.com til at dele dine fortrolige og personlige oplysninger og minimere risikoen for, at din mail bliver
opsnappet eller lækket til cyberkriminelle.

Hvis du vil sende en krypteret mail,
skal du vælge Kryptér > Kryptér for at kryptere din
meddelelse, eller Kryptér > Krypter og forhindr
videresendelse for at kryptere din meddelelse og
forhindre, at den kopieres eller videresendes.

4. Gendan filer fra skadelige angreb
Hvis Microsoft registrerer et ransomware-angreb, får du en mail eller en besked. Hvis du vil gendanne data fra ransomware, beskadigede
filer, skadelige angreb eller utilsigtede sletninger, kan du gendanne dit OneDrive til et tidligere tidspunkt.

Gå til OneDrive, og vælg Indstillinger > Indstillinger.

Vælg Gendan dit OneDrive, og vælg derefter Vælg en
dato fra rullelisten, eller vælg Brugerdefineret dato og
tidspunkt.

Få hjælp til din IT-sikkerhed her: itf.dk/it-sikkerhed
Kilder: U.S. Department of Justice, How to Protect your Networks from Ransomware;
Anti-Phishing Working Group, Phising Activity Trends Report, Q4 2015;
Verizon, Data Breach Investigations Report, 2015

Markér den tidligste aktivitet, du vil fortryde, og
vælg derefter Gendan for at fortryde alle de
aktiviteter, du har valgt.

