
 

 

Forudsætninger 
Adgang til virksomhedens it-administrator(er) 

Adgang til virksomhedens it-dokumentation 

1 PC til installation af CIS-CAT scanningsværktøj 

Group1 (basic typisk op til 50 brugere): 35.000 

Group2 (typisk SMV med en vis modenhed og ressourcer): 55.000 

Group3 (virksomheder med stor modenhed, dedikerede ressourcer  

og budgetter til it-sikkerhed): Fra 75.000 

Alle inkluderer anvendelse af Unitas CISecurity Suite licens 

DKK ekskl. moms og transportomk. 

UNITAS ApS  -  CVR: 40978089  -  info@unitas.consulting  -  www.unitas.consulting 

Værdiskabende sikkerhedstjek 
- baseret på det anerkendte og uvildige CIS Controls* 

M 
ed en CIS-analyse opnår du og din virksomhed, gennem et gennem-

gribende sikkerhedstjek, en reel vurdering af virksomhedens imple-

mentering af organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. 

Analysen indeholder en specialistvurdering af de enkelte emner på 

en lang række punkter, og der udarbejdes en operationelt henvendt rapport over prio-

riterede indsatsområder. 

Inklusive er også et ledelsesvendt afsnit, der giver CxO niveau i virksomheden et over-

blik over hvordan virksomheden ligger i forhold til branchen, en prioriteret indsatsliste 

og et effektivt redskab til risikobaseret økonomisk prioritering. 

Oversigt over de emner der indgår i analysen: 

COMPLIANCE REFERENCE 

Med CIS Controls analyse mappes auto-

matisk til en lang række ISO27001 kon-

troller, hvorfor der kan sættes ’X’ ud for 

gennemførelse af de respektive kontrol-

ler. 

CIS Controls understøtter ligeledes di-

rekte dokumentation af en lang række 

emner, hvis din virksomhed står over for 

en ISAE3402 eller ISAE3000 erklæring. 

Sådan kommer du i gang 
Afholdelse af 2 dags-workshops med it-administrator(er) 

2-3 opfølgende online sessioner 

Herefter udarbejder Unitas rapport inkl. ledelsesresumé 

Kalendertid fra start til slut er 1-2 uger 

DKK 35.000*,- 

Sikkerhed 

Organisatorisk kompleksitet 

Teknisk kompleksitet 

Compliance 

*Læs mere om CISecurity og CIS Controls på https://www.cisecurity.org 

PRIORITERET INDSATS 

Oversigt over prioriteret indsats hjælper 

til at skabe fokus på det vigtige. Resultat 
En her-og-nu rapport over din virksomheds it-sikkerhed 

Prioriteret overblik over indsatsområder 

Ledelsesvendt kommunikation 

Et styringsværktøj til at fremme it-sikkerheden 

Enkel og struktureret opfølgning der viser fremdrift 

https://www.cisecurity.org

