
BARE ET SPILL?
Installer kun apper fra 
offisielle appbutikker

Undersøk både appen og dens 
utgivere før nedlasting. Vær forsiktig 
med lenker du mottar på e-post og 
tekstmeldinger som kan lure deg til å 
installere apper fra tredjeparter eller 
ukjente kilder.

SJEKK ANDRE BRUKERES 
VURDERINGER

LES APPENS 
TILLATELSER 
Sjekk hvilke typer data 
appen har tilgang til, og om 
den kan dele informasjonen 
din med eksterne parter. 
Trenger den alle disse 
tillatelsene? Hvis ikke, ikke 
last den ned.

Ukjent butikk

Sketchy application
by TrustMe :-) Developers

Utrolig applikasjon som gjør 
at du tjener 20 000 EUR på to 
timer. Last den ned nå!

GJENNOMGANGER (9,458)

Bruker 1
Malware

Bruker 2
Malware 100%

Bruker 3
Unngå

Bruker 4
Ikke last ned

APP-TILLATELSER

APPER 

Denne appen får tilgang til:
 Dine kontakter
 Dine telefonsamtaler
 Dine meldinger
 Din mikrofon
 Ditt kamera
 Din plassering
 Din filer

INSTALLER EN APP FOR 
MOBILSIKKERHET
Den vil undersøke alle appene på enheten din og hver ny 
app du installerer senere, og varsle deg om ondsinnet 
programvare blir funnet.

#MobileMalware
CCIS



VIRUS KAN 
KOSTE DEG 
PENGER
Nettbankvirus er designet for å stjele 
bankrelatert informasjon lagret på 
enheten din.

HVORDAN SPRES DET?

Besøke ondsinnede 
nettsider

Får tak i din 
personlige
autentiserings- 
informasjon

Uautoriserte 
uttak

Laste ned 
ondsinnede apper

Phishing 

HVA ER RISIKOEN?

HVA KAN DU GJØRE?

NETTBANKVIRUS 

Last ned din banks offisielle 
mobilapp og sørg for at du 
besøker bankens ekte nettside 
hver gang.

Unngå at nettbankens side eller 
app logger deg inn automatisk.

Ikke del eller oppgi 
bankkortnummeret eller 
passordet til noen.

Hvis tilgjengelig, installer en en 
app for mobilsikkerhet som vil 
varsle deg om eventuell 
mistenksom aktivitet.

Hvis du mister mobiltelefonen 
din, eller bytter nummer, kontakt 
banken din slik at de kan 
oppdatere informasjonen din.

Ikke del noen informasjon om 
kontoen din via tekstmelding 
eller e-post.

Bruk alltid et sikkert 
WiFi-nettverk når du kobler deg 
til din banks mobilside eller app. 
Ikke gjør det fra et åpent trådløst 
nett!

Sjekk alltid kontoutskriften din.

DIN BANK
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HVORDAN SPRES DET?

Besøke kompromitterte 
nettsider. Du må kanskje 

tilbakestille enheten 
din, og miste alle 
dataene.

En angriper kan ha 
full tilgang til 
enheten din og kan 
dele dataene dine 
med tredjeparter.

Laste ned falske 
versjoner av legitime 
apper.

Klikke på ondsinnede 
lenker og vedlegg i 
phishing-e-poster.

HVA ER RISIKOEN?

HVA KAN DU GJØRE?

SI FARVEL TIL 
DINE 
PERSONLIGE 
FILER
Løsepengevirus holder 
mobilenheten og informasjonen på 
den gissel mot betaling. Denne 
typen malware låser enhetens skjerm 
eller forhindrer deg i å få tilgang til 
noen av filene og funksjonene.

LØSEPENGEVIRUS PÅ 
MOBILEN

Sikkerhetskopier dataene dine 
hyppig og hold alle appene og 
operativsystemene dine 
oppdaterte.

Unngå å handle i tredjeparts 
appbutikker.

Hvis tilgjengelig, installer en 
App for mobilsikkerhet som vil 
varsle deg hvis enheten din har 
blitt kompromittert.

Vær skeptisk til e-poster og 
nettsider som ser mistenkelige ut 
eller høres for godt ut til å være 
sant.

Ikke bevilg 
administratorrettigheter til alle.

Ikke betal løsepengene. Du 
finansierer kriminelle og 
oppfordrer dem til å fortsette 
deres ulovlige aktiviteter.
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BRUKERNAVN

PASSORD

SE TO 
GANGER 
FØR DU 
KLIKKER
Du kan miste pengene dine, 
personopplysninger og til og 
med lagrede data, hvis enheten 
ikke fungerer lenger. Ikke bli 
lurt!

NETTBASERTE TRUSLER

HVORDAN KAN DET SKJE? HVORFOR ER DET EFFEKTIVT?

PHISHINGANGREP: De lurer 
brukere til å oppgi personlig 
informasjon ved å gi seg ut for å 
være en pålitelig entitet. Det 
spres gjennom e-post, 
tekstmelding eller sosiale 
mediaplattformer.

S������ �� ���������: 
Mobilenheten din kan bli 
infisert ved å besøke en usikker 
nettside.

NEDLASTING AV FILER: 
Ondsinnede lenker og vedlegg 
kan være direkte inkludert i en 
e-post.

Vær skeptisk hvis du mottar en 
SMS eller en telefonsamtale fra et 
selskap som ber om personlig 
informasjon. Du kan bekrefte at 
meldingen/samtalen er legitim 
ved å ringe selskapet direkte på 
deres offisielle nummer.

Når du surfer på nettet på 
mobilenheten, sørg for at 
tilkoblingen er sikret gjennom 
HTTPS. Du kan alltid sjekke det ut 
i begynnelsen av URL-en.

Den REDUSERTE STØRRELSEN PÅ 
ENHETENS SKJERM er en generell 
begrensning. Mobilnettlesere viser 
URL-er på begrenset skjermplass, noe 
som gjør det vanskelig å se om 
domenet er legitimt.

IMPLISITT BRUKERTILLIT er 
mobilenhetens personlige natur.

Mobilenheter er KONSTANT KOBLET 
TIL Internett.

HVA KAN DU GJØRE?

85%

http://malicioussite.com

DIN BANK

Klikk aldri på en lenke/et 
vedlegg i en uvented e-post 
eller SMS. Slett den 
umiddelbart.

Vær skeptisk hvis du lander på 
en side som inneholder dårlig 
grammatikk, feilstaving eller lav 
skjermoppløsning.

Hvis tilgjengelig, installer en 
mobilsikkerhetsapp som vil 
varsle deg om eventuell 
mistenkelig aktivitet.



TIPS OG RÅD FOR VIRKSOMHETER
SKADEVARE PÅ MOBILEN

 Mobilbruk gjør skillet mellom jobb og fritid uklart. Bedrifter kan sterkt 
berøres av et angrep først rettet mot en enkeltpersons mobilenhet. En 
mobilenhet er en datamaskin og bør beskyttes som en. 

Informer ansatte om risiko 
ved bruk av mobile enheter

 Medarbeidere som bruker sine egne mobilenheter for å få tilgang til 
bedriftsdata (selv om det bare er e-post, kalender eller kontaktdatabase) 
må følge selskapets retningslinjer. Vær nøye med å velge hvilke teknologier 
som skal brukes for å administrere og sikre mobilenheter og oppfordre de 
ansatte til å utøve forsiktighet.

Implementer en policy for bruk av 
private enheter (Bring Your Own Device 
- BYOD) i bedriften

 Hvis en enhet ikke tilfredstiller kravene i sikkerhetsretningslinjer, bør den 
ikke få lov til å koble seg til bedriftsnettverket eller få tilgang til bedriftsdata. 
Selskaper bør ta i bruk deres egne løsninger for Mobile Device 
Management (MDM) eller Enterprise Mobility Management (EMM).

 For å supplere dette, er det kritisk å installere et system for å håndtere 
trussler på mobile enheter (Mobile Threat Defence solution). Dette vil gi 
forbedret synlighet og kontekstuell bevissthet over apper, nettverks- og 
operativsystemers trusselnivå.

Inkluder retningslinjer for mobilsikkerhet 
som del av bedriftens sikkerhetsrammeverk

 Generelt sett er offentlige WiFi-nettverk ikke sikre. Hvis en medarbeider 
får tilgang til bedriftsdata ved å bruke en gratis WiFi-tilkobling på en flyplass 
eller kafe, kan dataene eksponeres for ondsinnede brukere. Det anbefales 
at bedriften utvikler gode retningslinjer for slike situasjoner.

Vær forsiktig med å bruke offentlige 
WiFi-nettverk for å få tilgang til bedriftens 
data



Oppfordre staben til å installere en 
app for mobilsikkerhet

 Alle operativsystemer står i fare for infeksjon. Hvis tilgjengelig, sørg for at 
de bruker en mobilsikkerhetsløsning som oppdager og forhindrer malware, 
spyware og ondsinnede apper, i tillegg til andre personverns- og tyverisikre 
funksjoner.

 Mobilbrukere vil ofte ha tilgang til viktige dokumenter ikke bare via 
jobb-PCene men også fra sin private telefon eller nettbrett utenfor 
kontoret. Selskaper bør vurdere å bygge en sikker skybasert lagring og 
filsynkroniseringstjenester for å legge til rette for slike behov på en sikker 
måte.

Vurder skylagringsalternativer

 Jailbreaking er prosessen der man fjerner sikkerhetsbegrensningene 
påtvunget av operativsystemselgeren, og som gir full tilgang til 
operativsystemet og funksjonene. Jailbreaking av din egen enhet kan 
betydelig svekke dens sikkerhet, og åpner sikkerhetshull som ellers ikke er 
åpenbare/tilgjengelige. En jailbreaket enhet bør ikke tillates i selskapets 
miljø.

Unngå jailbreaking

Hold enhetens operativsystemer 
og apper oppdaterte

 Anbefal de ansatte å laste ned oppdateringer til mobilenhetens 
operativsystem så snart den er tilgjengelig. Spesielt for Android, undersøk 
tjenesteleverandører og mobilprodusenters policy for oppdateringer. Å ha 
de nyeste oppdateringene vil sikre at enheten ikke bare er mer sikker, men 
også yter bedre.

 Selskaper bør kun tillate installasjon av apper fra offisielle kilder på de 
mobilenhetene som kobler seg til bedriftsnettverket. Som et alternativ, 
vurder en egen applikasjonsbutikk for bedriften som sluttbrukere kan 
benytte til å laste ned og installere apper godkjent av bedriften. Konsulter 
din sikkerhetsleverandør for råd om oppsett, eller bygg din egen internt.

Installer apper kun fra de 
offisielle butikkene

#MobileMalware 
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TIPS OG RÅD FOR Å BESKYTTE DEG SELV
SKADEVARE PÅ MOBILEN

 Lagre aldri brukernavn og passord i mobilnettleseren din eller 
apper — Hvis du mister eller blir frastjålet telefonen eller nettbrettet, 
kan hvem som helst logge på kontoene dine. Så snart transaksjonen er 
fullført, logg ut av siden istedenfor bare å lukke nettleseren.

 Unngå å bruke banktjenester eller å handle på nett ved hjelp av 
åpne trådløse nett — Utfør kun banktjenester og transaksjoner fra 
nettverk du kjenner og stoler på.

 Dobbeltsjekk sidens URL — Påse at nettadressen er korrekt før du 
logger inn eller sender sensitiv informasjon. Vurder å laste ned din 
banks offisielle app for å sikre at du alltid er koblet til den ekte siden.

Logg ut av sider etter at 
du har foretatt en betaling

 Ikke stol på lenker i uventede e-poster eller tekstmeldinger 
(SMS og MMS) — Slett dem så snart du mottar dem.

 Dobbeltsjekk forkortede URL-er og QR-koder — de kan føre deg til 
skadelige nettsider eller direkte nedlasting av skadevare til enheten 
din. Før du klikker, bruk en URL-forhåndsvisningsside for å bekrefte at 
nettadressen er legitim. Før du skanner en QR-kode, velg en QR-leser 
som forhåndsviser den innebygde nettadressen og bruk 
mobilsikkerhetsprogramvare som advarer deg om risikable lenker.

Ikke klikk på lenker eller vedlegg i uventede 
e-poster eller tekstmeldinger

 Last ned apper fra de offisielle butikkene — Undersøk både appen 
og dens utgivere før nedlasting. Vær forsiktig med lenker du mottar på 
e-post og tekstmeldinger som kan lure deg til å installere apper fra 
tredjeparter eller ukjente kilder.

 Sjekk andre brukeres vurderinger hvis tilgjengelig.

 Les appens tillatelser — Sjekk hvilke typer data appen har tilgang til, 
og om den kan dele informasjonen din med eksterne parter. Hvis du er 
skeptisk eller ukomfortabel med vilkårene, ikke last ned appene.

Installer kun apper fra 
betrodde kilder

Hold operativsystemet og 
apper oppdatert

 Last ned oppdateringer for din mobilenhets operativsystem så 
snart du blir bedt om det — Har du de nyeste oppdateringene, sikrer 
det at enheten din ikke bare er mer sikker, men også yter bedre.



#MobileMalware

 Svar aldri med personlig informasjon på e-poster eller tekstmeldinger 
som utgir seg for å være fra banken din eller annen legitim virksomhet. 
Kontakt isteden virksomheten direkte for å bekrefte forespørselen.

 Gå regelmessig gjennom mobilutskriftene dine for å se etter noen 
mistenkelige gebyrer — Hvis du identifiserer utgifter som du ikke står bak, 
kontakt tjenesteleverandøren din umiddelbart.

Unngå å oppgi personlig 
informasjon

Sikkerhetskopier 
dataene

 Mange smarttelefoner og nettbrett har mulighet for å ta sikkerhetskopi 
trådløst — Se på alternativene avhengig av din enhets operativsystem. Ved 
å opprette en sikkerhetskopi for din smarttelefon eller ditt nettbrett kan du 
enkelt gjenopprette dine persondata hvis enheten noen gang forsvinner, blir 
stjålet eller skadet.

 Slå av WiFi hvis du ikke bruker det — Cyberkriminelle kan få tilgang til informas-
jonen din hvis tilkoblingen ikke er sikker. Hvis det er mulig, bruk en 3G- eller 
4G-tilkobling istedenfor åpne trådløse nettverk. Du kan også velge en virtuell privat 
nettverk-tjeneste (VPN) slik at dataene dine er krypterte når de sendes.

 Ikke la apper bruker stedtjenestene dine med mindre de må det — Denne 
informasjonen kan deles eller lekkes og bli brukt til å vise annonser basert på hvor 
du befinner deg.

 Slå av Bluetooth når du ikke trenger det — Påse at det er slått helt av og ikke 
bare i usynlig modus. Standardinnstillingene er ofte forhåndsinnstilte for å la andre 
koble seg til enheten din uten din viten. Ondsinnede brukere kan potensielt kopiere 
filene dine, få tilgang til andre enheter som er tilkoblet eller til og med få ekstern 
tilgang til telefonen din for å foreta anrop og sende tekstmeldinger, noe som fører 
til dyre regninger.

Slå av WiFi, stedtjenester og 
Bluetooth når de ikke er i bruk

 Jailbreaking er prosessen der man fjerner sikkerhetsbegrensningene 
påtvunget av operativsystemselgeren, og som gir full tilgang til 
operativsystemet og funksjonene. Jailbreaking av din egen enhet kan 
betydelig svekke dens sikkerhet, og åpner sikkerhetshull som ellers ikke 
er åpenbare/tilgjengelige.

Ikke jailbreak 
enheten din

 Alle operativsystemer står i fare for infeksjon. Hvis tilgjengelig, bruk en 
mobilsikkerhetsløsning som oppdager malware, spyware og ondsinnede 
apper, i tillegg til andre personverns- og tyverisikringsfunksjoner.

Installer en app for 
mobilsikkerhet 

CCIS


	Infographic - Apps_NOR
	Infographic - mobile banking_NOR
	infographic - mobile ransomware_NOR
	infographic - Web-based threats_NOR
	Infosheet - Business_NOR
	Infosheet - Private Users_NOR

