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Fréttir frá H. Árnason ehf.

H. Árnason ehf fékk Big Phish viðurkenningu frá Infosec
Netglæpir og netöryggismál eru í brennidepli í dag og umræðan um netglæpi er gagntekin af því hvað er hægt að gera til
að sporna við þessari vá. Þjóðfélagið er að tapa milljörðum vegna þess að netöryggi og öryggisvitund starfsfólks er ekki til
staðar. Kennsla og þjálfun starfsfólks skiptir hérna miklu máli og ekki síður siðgæði. Siðgæði er kannski erfiðara að
kenna manninum en kennsla og þjálfun á netöryggi, skilningur og þjálfun starfsfólks er tiltölulega einfalt að kenna. Með
markvissri kennslu og þjálfun er hægt að fyrirbyggja, eða koma í veg fyrir alvarlega netglæpi sem getur skapað fyrirtækjum
fjárhagslegum skaða og jafnvel rekstrarstöðvun.

Netglæpir geta:
•

Valdið rekstrarstöðvun

•

Álitshnekk fyrir fyrirtækið

•

Fjárhagslegt tap

Íslenska Tölvufyrirtækið H. Árnason ehf. sem er jafnframt í SI, SART og FRT, var
á dögunum veitt verðlaun og viðurkenningu frá Bandaríska fyrirtækinu Infosec,
sem H. Árnason ehf. er aðili að, fyrir kröftuga og fullkomna Phishing þjálfunar
áætlun. Infosec er fyrirtæki sem hefur sérhæft sig með þjálfunar- og kennslu
efni í netöryggismálum. Big Phish verðlaunin sem H. Árnason ehf. eignaðist á
dögunum er einmitt afrakstur notkunar á sérsniðnum lausnum fyrir fyrirtæki
sem vilja þjálfa og kenna starfsfólki góða og hagnýta umgengni við netkerfið sitt,
bæði heima og að heiman.

Infosec IQ
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H. Árnason ehf keyrði bæði Phishing og kennslu áætlun hjá stórum viðskiptavini
sínum með góðum og vel mælanlegum árangri. Lokahópur fyrir verðlaunin Big
Phish voru tilkynnt í nóvember 2019 á ráðstefnu Infosec í Chicago og var H.
Árnason ehf meðal þriggja fyrirtækja sem veitt voru verðlaun í þessum flokki,
þar á meðal var Bandaríska fyrirtækið Concord Technologies sem starfar með
Cloud Fax þjónustu og lausnir í heilsugeiranum í Bandaríkjunum og svo
Hallidays IT Limiited,- Stockport í Englandi sem veitir viðskiptavinum sínum
ráðgjöf, menntun og netöryggislausnir. En hvað er Phishing? Orðið kemur af
enska orðinu fishing, eða veiðar. Við könnumst öll við að fá tölvupósta,
svokallaða svikapósta sem eru að reyna að fá okkur til þess að samþykkja
eitthvað eða gefa þriðja aðila upp aðgang og lykilorð. Phishing kennslu áætlun
þjálfar á gagnvirkan hátt vitund starfsmanns á umgengni sinni t.d. við
tölvupóstsamskipti. En Infosec lausnin er mikið meira en bara Phishing
kennsla, Infosec kennir okkur og undirbýr okkur að miklu leiti um allt annað líka,
s.s. regluverk, stefnur og öryggismál almennt. T.d. þá er fyrirtækjum í dag er
skylt að uppfylla skilyrði persónuverndar, m.a. að upplýsa starfsfólki um skyldur
sýnar gagnvart starfsfólki sínu o.fl.. Í Infosec er til kennsluefni sem fræða m.a.
um GDPR regluverkið. Fyrirtæki hafa líka möguleika að geta hlaðið upp sínu
eigin kennsluefni og notað Infosec til þess að dreifa því til sinna starfsmanna.

Góð reynsla
Við höfum verið að nota þetta kerfi í nokkurn tíma og erum mjög ánægð með
það og ekki slæmt að vera valin í þennan góða og öfluga hóp fyrirtækja sem eru
að nota og nýta sér Infosec tæknina og gera góða hluti. Okkur finnst mikilvægt
að koma þeim skilaboðum áfram að það er hægt að koma í veg fyrir netglæpi,
peningaþvott og bæta netöryggi og fjárhagslegt umhverfi fyrirtækja með
tiltölulega ódýrum hætti eins og með Infosec, segir Hjörtur Árnason hjá H.
Árnason ehf sem hefur staðið vaktina í tölvuþjónustu síðastliðin 25 ár.

