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• Alternativ B 

Vad är nätverkssäkerhet?
Nätverkssäkerhet är alla aktiviteter som syftar till 
att skydda användningen och integriteten hos dina 
nätverk och data. Det omfattar både maskin- och 
programvara. Effektiv nätverkssäkerhet hanterar 
åtkomsten till nätverket. Den riktar sig mot en 
mängd olika hot och hindrar dem från att tränga  
in i eller spridas i nätverket.

Hur fungerar 
nätverkssäkerhet?
Nätverkssäkerhet kombinerar flera lager 
av skydd i gränsen och i nätverket. Varje 
nätverkssäkerhetslager implementerar principer 
och kontroller. Behöriga användare får åtkomst 
till mätverksresurser, men angripare hindras från 
att utnyttja systemet och genomföra hot.

Hur kan jag dra nytta av 
nätverkssäkerhet?
Digitaliseringen har förändrat vår värld. Hur vi 
lever, arbetar, roar oss och lär oss har ändrats. 
Alla organisationer som vill kunna leverera 
tjänster som kunder och medarbetare efterfrågar 
måste skydda sina nätverk. Nätverkssäkerhet 
hjälper dig även att skydda upphovsrättsskyddad 
information från angrepp. I slutänden skyddar 
det ditt rykte. 

© 2018 Cisco och/eller dotterbolag. Med ensamrätt. 

6 åtgärder du kan vidta för att 
skydda ditt nätverk

1.  Övervaka trafiken som in och ut genom 
brandväggen och läs rapporterna 
noga. Förlita dig inte på att varningar 
ska uppmärksamma dig på skadlig 
verksamhet. Se till att någon i ditt team 
kan tolka data och är beredd att vidta 
nödvändiga åtgärder.

2.  Håll ett öga på nya hot när de 
upptäcks och beskrivs på webben.  
Till exempel spårar webbplatsen  
Trend Micro TrendWatch aktuella hot. 

3.  Aktivera regelbundna uppdateringar av 
din brandvägg och antivirusprogram.

4.  Utbilda personalen löpande så att 
de förstår eventuella ändringar 
i din för policy för godkänd 
användning. Uppmuntra även en 
”grannsamverkan”-attityd till säkerhet. 
Om en medarbetare lägger märke till 
något misstänkt, t.ex. att det inte går 
att logga in på ett e-postkonto direkt, 
ska han eller hon omedelbart meddela 
lämplig person.

5.  Installera en dataskyddslösning. 
Den här typen av enhet kan skydda 
din verksamhet från dataförlust om 
säkerheten i nätverket bryts.

6.  Överväg ytterligare säkerhetslösningar 
som skyddar ditt nätverk i ännu högre 
grad och utökar ditt företags kapacitet.  
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Typer av nätverkssäkerhet
Åtkomstkontroll

Alla användare ska inte ha åtkomst till ditt nätverk. För 
att avvisa eventuella intrång måste du känna igen alla 
användare och alla enheter. Därefter kan du tillämpa dina 
säkerhetsprinciper. Du kan blockera endpointenheter 
som inte uppfyller kraven eller endast ge dem begränsad 
åtkomst. Den här processen är nätverksåtkomstkontroll 
(NAC).

Antivirusprogram och skydd mot skadlig kod
Skadliga programvara innefattar virus, maskar, trojaner, 
ransomware och spionprogram. Ibland kan skadlig 
programvara att infektera ett nätverk, men ligga vilande 
i dagar eller till och med veckor. De bästa programmen 
som skyddar mot skadlig programvara söker inte bara 
efter skadlig programvara vid intrång, utan spårar även 
kontinuerligt filer efteråt för att hitta avvikelser, ta bort 
skadlig programvara och åtgärda skador.

Programvarusäkerhet
Eventuell programvara du använder för att driva din 
verksamhet behöver skyddas, oavsett om din IT-personal 
bygger den eller om du köpt den. Tyvärr kan alla program 
innehålla hål eller sårbarheter som angripare kan utnyttja 
för att göra intrång i nätverket. Programvarusäkerhet 
omfattar maskinvaran, programvaran och processerna du 
använder för att täppa till hålen. 
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Beteendeanalys

För att identifiera avvikande nätverksbeteende måste du 
veta hur normalt beteende ser ut. Beteendeanalysverktyg 
upptäcker automatiskt aktiviteter som avviker från det 
normala. Ditt säkerhetsteam kan sedan bättre identifiera 
indikatorer på störningar som utgör ett potentiellt 
problem och snabbt åtgärda hot.

Dataförlustskydd
Organisationer måste se till att deras medarbetare inte 
skickar känslig information utanför nätverket. Teknik för 
att förhindra dataförlust (kallas även DLP) kan hindra 
personer från att överföra, vidarebefordra eller skriva ut 
viktig information på ett osäkert sätt.

E-postsäkerhet
E-postgatewayer är den främsta hotvektorn för 
säkerhetsintrång. Angripare använder personuppgifter 
och social manipulation för att bygga upp sofistikerade 
nätfiskekampanjer som lurar mottagarna och leder dem 
till webbplatser som skickar skadlig programvara. Ett 
e-postsäkerhetsprogram blockerar inkommande attacker 
och kontroller utgående meddelanden för att förhindra 
förlust av känsliga data. 

Brandväggar 
Brandväggar skapar en barriär mellan ditt betrodda 
interna nätverket och opålitliga externa nätverk, 
till exempel internet. De använder en uppsättning 
definierade regler för att tillåta eller blockera trafik. En 
brandvägg kan vara maskinvara, programvara eller både 
och. Cisco erbjuder UTM-enheter (enheter med enhetlig 
hothantering) och nästa generations hotfokuserade 
brandväggar.

System för förebyggande av intrång
Ett intrångsskyddssystem (IPS) söker igenom 
nätverkstrafiken för att aktivt blockera angrepp. Ciscos 
nästa generations IPS-enheter (NGIPS) gör detta genom 
att korrelera enorma mängder global hotinformation 
för att blockera skadlig aktivitet och samtidigt följa 
misstänkta filer och skadliga program i nätverket för att 
förhindra spridning av utbrott och upprepade smittor. 



Mobil enhetssäkerhet
Cyberbrottslingar riktar sig allt mer mot mobila enheter 
och applikationer. Inom de närmaste 3 åren kan 90 
procenta av IT-företagen ge stöd för företagsprogram 
på personliga mobila enheter. Givetvis behöver du 
kontrollera vilka enheter som får åtkomst till nätverket. Du 
behöver även konfigurera deras anslutningar för att hålla 
nätverkstrafiken privat.

Nätverkssegmentering
Programvarudefinierad segmentering placerar 
nätverkstrafik i olika klassificeringar och gör det lättare att 
upprätthålla säkerhetspolicyer. Helst baseras indelningarna 
på endpointidentitet, inte bara IP-adresser. Du kan tilldela 
behörighet baserat på roll, plats med mera så att rätt 
åtkomstnivå ges till rätt personer och misstänkta enheter 
avskiljs och åtgärdas. 

VPN
Ett virtuellt privat nätverk krypterar anslutningen från en 
endpoint till ett nätverk, ofta via Internet. Normalt använder 
ett fjärråtkomst-VPN IPsec eller Secure Sockets Layer för 
att verifiera kommunikationen mellan enhet och nätverk.

webbsäkerhet
En webbsäkerhetslösning kommer att styra 
medarbetarnas webbanvändning, blockera webbaserade 
hot och neka åtkomst till skadliga webbplatser. Den 
skyddar din webbgateway på plats eller i molnet. 
”Webbsäkerhet” avser även de steg du vidtar för att 
skydda din egen webbplats.

Trådlös säkerhet 
Trådlösa nätverk är inte lika säkra som trådbundna. Utan 
strikta säkerhetsåtgärder kan installation av ett trådlöst 
LAN vara som att placera Ethernet-portar överallt, 
inklusive på parkeringen. För att förhindra intrång 
behöver du produkter som utformats särskilt för att 
skydda trådlösa nätverk. 
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