
Clavister lanserar CyberSecurity ScoreCard: Simplified
Actionable Security Analytics
Örnsköldsvik, 12 februari, 2020.  Clavister, ledande inom högpresterande cybersecurity-lösningar, lanserar idag CyberSecurity
ScoreCard, ett nytt erbjudande för att möta den växande komplexiteten när det kommer till IT-säkerhet hos bland annat företag,
skolor och myndigheter. 

Fler och fler människor som inte arbetar direkt med teknik intresserar sig för vilken skyddsnivå deras organisation har och hur man
säkrar sig mot cyberattacker. IT-chefer kämpar med att effektivt kunna kommunicera med ledningsgrupper och VD:ar efterfrågar
ett enkelt och förståeligt format för att förstå sin skyddsnivå. Här kommer Clavister CyberSecurity ScoreCard in i bilden.

Clavister CyberSecurity ScoreCard är det perfekta kommunikationsverktyget som visar säkerhetsstatusen hos företag och
organisationer. Den är uppdelad i sex olika kategorier, betygsatta mellan A till F tillsammans med ett totalbetyg och en hotnivå
som tillsammans ger IT-chefer ett enkelt sätt att visa företagets säkerhetsstatus.
 
 – Tack vare 22 års erfarenhet av IT- och nätverkssäkerhet har vi lärt oss vad som krävs för att skydda ett företag väl. Då ingår inte
bara bra skalskydd utan också användarautentisering med flera faktorer, avancerat hotskydd samt medvetenhet om nätverkets
olika enheter. Vårt CyberSecurity ScoreCard mäter allt, förklarar Johan Edlund, Chief Marketing & Products Officer hos Clavister.

Med hjälp av verktyget kan data delas upp individuellt i detaljer, jämföra över tid och mellan olika platser. Med hjälp av artificiell
intelligens, konfigurationsinformation och uppsättningar av regler ger lösningen förslag till förbättringar. Clavister CyberSecurity
ScoreCard placerar även i prioriterad ordning förslag på vad man bör åtgärda först. Som IT-chef får man därmed konkreta förslag
och insikter när det kommer till vad man ska lägga pengar och resurser på.Clavister 

CyberSecurity ScoreCard innehåller sex kategorier: Protection, Health, Behavior, Users, Connection och Devices. Datat till
kategorierna samlas in från säkerhetsinfrastrukturen i dimensioner inklusive konfigurationsdata, aktivt status, externa referensdata,
aggregerad statistik och enstaka händelser. Dessa analyseras och värderas dagligen för att tydligt visa vilket nivåskydd den
aktuella situationen ger. 

–IT-chefer kämpar för att kommunicera statusen för sin säkerhetsinfrastruktur till sina företagsledare. De kräver ett enkelt och
pedagogiskt verktyg som kan visualisera förbättringar som skett över tid. Lösningen är också idealisk för Managed Security
Service Providers (MSSPs) som har en skyldighet att visa sina kunder den skyddsnivå de får och hur den utvecklas, säger
Thomas Vasen, Commercial Solution Manager på Clavister.

CyberSecurity ScoreCard erbjuds som en del av Clavister InCenter och Clavister InCenter Cloud, är enkelt att implementera och
är kostnadsfritt för alla Clavister-produkter med ett Clavister Security Subscription (CSS), vilket säkerställer snabba insikter och
kräver minimal tid för att komma igång. Erbjudandet är tillgängligt i beta från och med idag och för befintliga användare av
Clavister InCenter uppgraderas funktionen automatiskt.
 
Läs mer om hur Clavister CyberSecurity ScoreCard kan hjälpa ditt företag:
www.clavister.com/cybersecurity-scorecard
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Om Clavister 
Clavister är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Med säte i Sverige har företaget
kunder i mer än 150 länder – allt från leverantörer av kommunikationstjänster och regeringar till företag och administrerade
leverantörer av säkerhetstjänster (MSSP). Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar
och säkra kontinuitet i företaget. Aktien, Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV.
 
 
 


