NETTVERN BEDRIFT FRA TELENOR

Nettvern Bedrift

Sikrere bredbånd og bruk av Internett
Kravet til datasikkerhet øker i takt med antall virus, spam og datainnbrudd. Stadig flere opplever at
utstyr som benyttes til å kommunisere over Internett blir virusinfisert.
Tjenestebeskrivelse

Nettvern er en tjeneste som:

Nettvern er en tjeneste fra Telenor som reduserer faren for virus

• Gjør at brukere av bredbåndet reduserer risiko for å bli infisert

og hacking over kundens bredbåndsaksess. Det installeres en
sperremekanisme i nettet i form av et filter som hindrer surfing

med datavirus, internett-ormer og spionprogram, uavhengig
av type utstyr det surfes fra.

fra den angitte aksessen til nettsteder hvor det er kjent risiko

• Reduserer risiko for at virusinfisert e-post sprer seg.

for å bli utsatt for dataangrep. Telenor jobber kontinuerlig

• Reduserer risiko for svindel og identitetstyveri fra falske

med å oppdatere Nettvern-filteret slik at det til en hver tid

nettsteder (phishing).

skal kunne detektere så mange kjente risiko-nettsteder som

• Reduserer risiko for hackerangrep

mulig. Dette skjer ved døgnkontinuerlig analyse i Telenors

• Merk at tjenesten ikke er et fullstendig tett filter, men Telenor

sikkerhetssenter, men suppleres med datastrømmer fra flere

forsøker kontinuerlig å bidra til at filteret er så effektivt som

kjente sikkerhetsfirmaer. Per i dag abonnerer Telenor på tre

mulig. På lanseringstidspunktet inneholder tjenesten over to

slike datastrømmer i tillegg til strømmen som Telenors eksperter

millioner kjente ondsinnede nettsteder.

selv genererer.
Sikkerheten overlates ikke til hvem som helst
• Filteret i tjenesten beskytter i utgangspunktet alt utstyr som

Telenors sikkerhetssenter (TSOC, Telenor Security Operations

kommuniserer over kundens bredbånd, enten det er PC,

Centre) jobber kontinuerlig for at filteret skal være oppdatert

Mac, nettbrett, mobiltelefon eller annet. Det må imidlertid

med informasjon om flest mulig ondsinnede nettsteder. Telenors

poengteres at dersom utstyr blir konfigurert til å benytte en

sikkerhetssenter har et nært samarbeid med myndighetene

annen Navnetjener/DNS enn den som tildeles aksessen av

og de viktigste aktørene i sikkerhetsbransjen. Alle våre

Telenor, vil man kunne omgå filterfunksjonen.

medarbeidere er (minimum) ingeniørutdannet, spesialister

• Nettvern er basert på at DNS/navnetjener-oppslaget,
som vanligvis skjer i forkant av et Internett-oppslag, blir

innen IT-sikkerhet og innehar Forsvarets sikkerhetsklarering
for HEMMELIG.

sperret dersom det forespørres om kommunikasjon til
en kjent risikoutsatt URL. Merk at dersom brukeren

Informasjon og kontakt:

eller utstyret kommuniserer med eksakt IP-adresse, og

For mer informasjon se våre Internettsider:

navnetjener-oppslag ikke er nødvendig, vil man kunne

http://www.telenor.no/bedrift.

omgå filteret.

Du kan også ringe 05000.
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