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Vi arbejder i en hyper-connected verden, hvor 
antallet af digitale transaktioner stiger eksplo-
sivt og øger virksomhederne sårbarhed. 

På den anden side af de enheder, vi benytter 
os af – pc’ere, Mac’s og servere (også kendt 
som endpoints) – venter cyberkriminelle på, 
at en medarbejder, bevidst eller ubevidst, 
lader døren stå på klem. Dertil kommer, at 
medarbejderne i stigende grad fjernarbejder 
og bruger endpoints uden for virksomhedens 
naturlige sikkerhedszone, ofte fra geografisk 
spredte og ukendte lokationer. 

Trods stigningen i både trusler og kompleksi-
tet er virksomhedernes opmærksomhed på 
endpoints ikke fulgt med i samme tempo, som 
enhederne er blevet taget i brug. Men nu 
kan virksomhederne tage kontrollen tilbage 

ved at styrke adgangen til deres infrastruktur 
på desktop-niveau med Endpoint Privileged 
Management (EPM). Dette whitepaper folder 
EPM-begrebet ud, beskriver teknologi og ten-
denser og angiver en række trin, I som virksom-
hed kan følge, når I vælger at implementere 
en EPM-løsning.

Whitepaperet er skrevet af ICY Security i 
samarbejde med BeyondTrust, som i 2020 
for anden gang blev udnævnt af Gartner til 
bl.a. markedsførende ”Leader in the Magic 
Quadrant for PAM (Privileged Access Mana-
gement)”. Ud over PAM har BeyondTrust en 
række andre interessante sikkerhedsløsninger 
i sit sortiment, heriblandt altså også Endpoint 
Privileged Management. 

God fornøjelse.

Claus Rasmussen
ICY Security

Christian Wanell
ICY Security

Introduktion
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Velkommen
i den hyper-
connectede 
verden
Vi lever i dag i en verden, der er digitalt 
forbundet på alle leder og kanter. Vi er med 
andre ord hyper-connectede. I praksis bety-
der det, at det meste af det, vi rører ved og 
arbejder med digitalt, er bundet sammen på 
kryds og tværs med interne afhængigheder – 
og risici – til følge. 

I en hyper-connected verden med mange 
digitale transaktioner vil særligt pc’ere, Mac’s 
og servere (virksomhedens endpoints) være 
sårbare over for eksterne cybertrusler som 
phishing og ransomware. Personer med onde 
hensigter bruger i stigende grad endpoints til 
at trænge ind i virksomhedsnetværk, stjæle 
data og lave digitalt ravage inde i virksomhe-
dens forretning. Når det lykkes, har det store 
konsekvenser for virksomhedens renommé og 
kan udløse markante bøder for manglende 
overholdelse af lovgivningen. 

Alligevel undervurderer mange it- og sikker-
hedsfolk de sikkerhedsfarer, som endpoints 
rummer. Det manglende fokus på endpoints 
gør, at medarbejdere – bevidst eller ube-
vidst – kan komme til at efterlade døren til 
virksomheden på klem, når de kobler sig op til 
netværket og systemerne, Og så har eksterne 
hackere og interne personer, der ønsker at 
skade virksomheden, frit lejde til at forsøge at 
liste sig ind. 

Med udgangspunkt i denne virkelighed opfor-
drer vi virksomhederne til at tage et strategisk 
valg om at reducere sårbarheden i deres 
endpoints. Løsningen, vi foreslår, er Endpoint 
Privileged Management (EPM).

Endpoints: 

Alle de pc’ere, 
Macs og servere, 
som udgør 
yderpunkterne 
i virksomhedens 
infrastruktur.
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Fra beskyttelse på brugerniveau 
til beskyttelse på desktopniveau

Ved Endpoint Privileged Management (EPM) 
forstår vi en sikkerhedsløsning, hvor it-afde-
lingen fjerner den lokale administrator (local 
admin). Dermed fjernes unødvendige privilegi-
er, og rettighederne til Windows, Mac, Unix og 
Linux hæves uden, at produktiviteten påvirkes.  

De fleste kender traditionel Endpoint Prote-
ction, virusbeskyttelse, som låser hele desk-
toppen ned, når der sker ureglementerede 
handlinger. Forestil dig, at en medarbejder 
går rundt inde i et hus. Hvis vedkommende 
begynder at opføre sig anderledes, end han 
eller hun plejer, vil traditionel Endpoint Pro-
tection skynde sig at montere en masse låse 
inden i og omkring huset, så medarbejderen 
ikke har mulighed for at bevæge sig og altså 
ikke udføre sit arbejde. Det er en relativt statisk 
måde at løse en udfordring eller minimere en 
risiko på. 

Men det kan også løses dynamisk, og det er 
her, Endpoint Privileged Management (EPM) 
kommer ind i billedet. Når man anvender EPM, 
er det ikke filerne, man beskytter. I stedet tager 
man udgangspunkt i brugerens handlinger 
ved at gå et skridt om bag mennesket og 
opsamle viden om brugerens adfærdsmønster 
over tid. Og sker der ændringer i adfærden, 
reageres der aktivt på det. I praksis har det 
den positive effekt, at brugeren ikke begræn-
ses i sit arbejde i systemer og netværk. 

Skulle brugeren komme til at udføre utilsigtede 
og/eller uhensigtsmæssige handlinger, så sker 
der ikke skade på virksomhedens infrastruktur 
og data. For med EPM arbejder brugeren i en 
form for sandkasse, hvor vedkommende kan 
udføre og eksperimentere med alt, UDEN at 
det er farligt for virksomheden. For det hele 
foregår på en kontrolleret måde, hvor alle 
handlinger, som brugeren har foretaget, kan 
fortrydes. Et eventuelt datatab vil med andre 
ord kunne genskabes eller anden skade repa-
reres. 

Genoptager vi den tidligere analogi med 
huset, så sørger EPM for, at der altid (også når 
der sker utilsigtede og/eller uhensigtsmæssige 
handlinger) vil være adgang gennem alle 
døre, og at medarbejderen kan åbne dem 
individuelt. Medarbejderen kan altså frit gå 
rundt i huset og gøre, som vedkommende ple-
jer – men eskorteres nu rundt med en ”digital 
bodyguard” ved sin side. 

EPM tilgodeser det faktum, at medarbejdere – 
uanset om de er it-medarbejdere, it-udviklere, 
forskere eller ingeniører – ikke vil acceptere at 
blive begrænset i deres arbejde og daglige 
opgaveløsning. De privilegerede brugere vil 
fortsat have administrative rettigheder, men 
følsomme data vil blive optimalt beskyttet, 
fordi der ikke sker ændringer nede på desk-
toppen. 
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Vi arbejder i dag digitalt på en helt anden 
måde, end vi gjorde for blot fem år siden. Der 
er sket et boom i omfanget af medarbejdere, 
der arbejder hjemmefra (eller hvor som helst 
fra), og de fleste bruger flere forskellige enhe-
der i deres arbejde, ligesom der også anven-
des flere og flere cloud-applikationer. 

Uanset hvilke jobs medarbejdere bestrider, så 
forventer de, at de fleksibelt og uden unødige 
forhindringer kan koble sig på virksomhedens 
systemer og applikationer. De vil kunne løse 
deres opgaver, uanset hvor de befinder sig, 
og når det passer dem – præcist som hvis de 
sad ved deres vanlige skrivebord på arbejds-
pladsen. 

Men med fleksibiliteten følger der en række 
sikkerhedsudfordringer. For når medarbejder-
ne arbejder remote, sker det, at de logger 
på virksomhedens systemer via personlige 
enheder, som virksomheden ikke har kontrol 
over. Samtidig ved vi, at et stort antal med-
arbejdere genbruger passwords på tværs af 
applikationer og enheder. Endelig lader nogle 
brugere andre medlemmer af deres husstand 
bruge virksomhedens enheder til ikke-arbejds-
relaterede aktiviteter som lektier, browsing på 
internettet og læsning e-mails.

At vi fjernarbejder i den udstrækning, som vi 
gør i dag, og dermed bruger flere og flere 
cloud-løsninger, udfordrer virksomhedens net-

værksperimeter og øger risikoen for avance-
rede og ofte meget skadelige cyberangreb. 
Når medarbejdere arbejder hjemmefra, har 
de adgang til det åbne internet i en grad, de 
ikke har, når de kobler sig op fra arbejdsplad-
sen, hvor beskyttelsen er markant større. Fx 
kan medarbejdere sidde om aftenen i deres 
hjem og downloade videoer. Det foregår nu 
fra arbejdscomputeren, som dermed er ekstra 
eksponeret for cyberangreb. 

Undlader vi at beskytte endpoints, åbner vi 
dørene for interne og eksterne personer, som 
potentielt ønsker at skade virksomheden eller 
opnå økonomisk gevinst. Og det kan være 
store beløb, der er på spil. Revisionsselskabet, 
BDO Danmark1, har set på, hvad cyberangreb 
koster danske virksomheder. Tager man min-
dre virksomheder, så løber et cyberangreb op 
i godt og vel 600.000 kr. Og de omkostninger 
kan næsten fordobles, hvis der går mere end 
en uge, inden angrebet opdages. Når vi ved, 
at det tager virksomheder næsten 200 dage 
at opdage et angreb, er det store beløb, vi 
når op i. 

Når vi kommer til de store virksomheder, så 
vurderer man, at fx cyberangrebet på Maersk 
i 2019 betød et tab for koncernen på op mod 
1,9 milliarder kroner. Så der er ingen tvivl om, 
at endpoint-angreb, som er i kraftig vækst, er 
en økonomisk bombe under virksomheder og 
organisationer.

Derfor skal du 
have fokus på 
endpoints nu

De fleste hackere 
prøver som det 
første at bryde ind 
i virksomhedens 
infrastruktur via 
endpoints.

1 BDO Danmark: https://www.bdo.dk/da-dk/services/advisory/cybersikkerhed

https://www.bdo.dk/da-dk/services/advisory/cybersikkerhed
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Endpoint Privileged Managment: 
Et aktivt tilvalg af brugerstatus
Endpoint Privileged Management (EPM) 
nævnes ofte naturligt sammen med  
Access Management (AM) og  
Privileged Access Management (PAM). 
De tre teknologier udgør tilsammen et 
enormt stærkt forsvar af virksomhedens 
forretningskritiske aktiver. 

Med AM kontrollerer du den enkelte bru-
ger. Med PAM beskytter du din server- 
infrastruktur. Med EPM har du styr på jeres 
yderste adgangspunkter ind i jeres infra-
struktur. Hver teknologi lægger en jernring 
rundt om virksomheden og gør det van-
skeligt for personer med onde hensigter 
at trænge ind i infrastrukturen og forvolde 
skade. 

Hvor AM og PAM handler om at sikre de 
rettigheder, som (særligt privilegerede) 
brugere skal have for at løse deres opga-
ver, så handler EPM om at give (de privile-
gerede) brugere de rettigheder, de er be-
rettigede til … men KUN når de har behov 
for det. Brugerstatussen bliver – uanset om 
den er privilegeret eller ej – altså et aktivt 
tilvalg i forhold til den enkelte situation 
og ikke en permanent rettighed, der blot 
automatisk og konstant knytter sig til den 
enkelte bruger. 

Hvis man som bruger skal udføre aktivite-
ter på et system og har brug for en admi-
nistrativ adgang, så får man det. Har man 
ikke noget ærinde i systemet, får man ikke 
tildelt adgangen. Bryder man med møn-
steret i en arbejdsproces og den adfærd, 
der ligger i den (fx hvis man har udført de 
samme funktioner i to år, men pludselig 
gør noget, der afviger herfra), så træder 
der nogle nye sikkerhedsmekanismer i 
kraft, som vil bede brugeren om at identi-
ficere sig selv yderligere for at komme ind 
i systemet.

8

EPM gør det muligt at differentiere 
brugerne på desktop-niveau:

• Brugere, som ikke har behov for privat 
adgang. Det kan være:

 – Receptionisten.
 – HR, som bliver låst, men på en 
måde, så de har adgang til data og 
kan udføre deres arbejde. Skal de 
noget særligt, fx installere software, 
skal de (virtuelt) forbi helpdesken for 
at få tildelt privilegeret adgang.

• Udviklere/powerbrugere, som har 
behov for at ændre i desktoppen, 
men uden at de laver det hele om. 
For denne type medarbejdere vil det 
være normalt at have mange udga-
ver af software, og der skal være visse 
kategorier, de må udføre selv uden at 
blive udfordret af EPM-løsningen.

• Desktop-administratorer, som skal 
have vide beføjelser, men under kon-
trollerede forhold.

”Endpoint Privileged Management 
handler om at give brugerne de 
rettigheder, de er berettigede til … 
men KUN når de har behov for det. 
Brugerstatussen bliver altså et aktivt 
tilvalg i forhold til den enkelte situati-
on og ikke en permanent rettighed, 
der automatisk og konstant knytter 
sig til den enkelte bruger”.



999
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Implementering af 
Endpoint Privileged 
Management 
Den cloud-baserede Endpoint Privileged Management-løsning 
(EPM) er kendetegnet ved, at den leverer et højt sikkerhedsniveau, 
er nem at implementere og rulle ud samtidig med, at den generer 
brugerne mindst muligt. 

De virksomheder, ICY Security leverer EPM til, melder samstem-
mende tilbage, at brugerne i den periode, hvor implementeringen 
har stået på, ikke har følt nogen form for ekstra pres eller gene 
i deres arbejde. De er særdeles tilfredse med, at de har kunnet 
udføre deres arbejde upåvirket og uden forhindringer.  

I den cloud-baserede EPM-løsning skal der laves noget forarbejde 
i den centrale enhed, så softwareinstallationen kan rulles automa-
tisk ud. Omfanget af forarbejdet afhænger af, hvilken software-di-
stributionsmaskine virksomheden har. Og herfra går det så stærkt. 
I ICY Security har vi netop rullet softwaren ud i en virksomhed med 
godt 6.000 brugere, og det har taget ganske få uger. 

Man vil i en periode på 3-6 måneder efter implementeringen 
løbende monitorere brugerne for at dokumentere deres brugerad-
færd. Herefter slår man sikkerhedstjekket til og aktiverer de ekstra 
beskyttelsesforanstaltninger (udfordringer), som vil træde i kraft, 
hvis der sker afvigelser fra den adfærd, der nu historisk er observe-
ret på den enkelte bruger.

I princippet kan man slå sikkerheden på løsningen til med det 
samme og undlade at vente på dokumentationen af brugernes 
adfærdsmønstre. Men det vil ofte lægge et unødigt pres på help-
desken. Vi har prædefineret nogle profiler, som I er velkommen til 
at starte med. Men ellers er det en god idé at afvente dokumen-
tationen af de virksomhedsspecifikke adfærdsmønstre. 



11

Afslutning

Måden, vi arbejder digitalt på, bliver stadigt 
mere avanceret – og uforudsigelig. 

Medarbejdere råder ofte over mere end 
en enhed, som de bruger til at koble sig på 
virksomhedens netværk og systemer. Det 
stigende antal endpoints (pc’ere, Mac’s og 
servere) gør virksomhederne sårbare. Både 
fordi adgangen oftere og oftere foregår 
uden for den sikkerhedszone, som ellers 
værner om virksomhedens data og syste-
mer, når arbejdet udføres fra arbejdskonto-
rene. Og fordi endpoints er det mest oplagt 
mål for cyberkriminelle, der leder efter veje 
ind i den forretningskritiske infrastruktur. 

Med Endpoint Privileged Mangement (EPM) 
får I styr på jeres yderste adgangspunkter 
ind i jeres infrastruktur. EPM giver brugerne 
de rettigheder, de er berettigede til, men 
kun når de har behov for det. Rettigheden 
er ikke permanent, men bliver et aktivt til-
valg for hver eneste digitale transaktion. 

EPM er nem at implementere og rulle ud 
– og vigtigst af alt vil hverken onboardin-
gen eller den daglige anvendelse af syste-
met blive opfattet som en forstyrrelse eller 
hæmsko af medarbejderne. På den måde 
forhindrer du, at medarbejderne søger efter 
andre (ureglementerede) måder at tilgå 
systemerne på. 

Fjernarbejde ser ud til at blive en perma-
nent løsning i mange virksomheder. Også 
den dag, hvor Covid-19 ikke længere påvir-
ker samfund og erhvervslivet, som den gør i 
dag. Samtidig vil trusselsbilledet intensiveres 
og nye trusler komme til. Derfor er der ikke 
noget bedre tidspunkt at sikre virksomhe-
dens endpoints på end nu.
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