SIKKERHETSTJENESTER

Partner-prisliste
SIKKERHETSTEST - ViroSafe Sikkerhetstest avdekker svakheter, sett fra en hacker, mot bedriftens
nett for å kartlegge om din bedrift er et mål for hackerangrep. Rapporten vi lager (en risikoanalyse)
vil gi deg en detaljert oversikt over sårbarheter vi finner.

PHISHING-SIMULERING – ViroSafe har eksperter som utformer svært troverdige e-poster, og
deretter gjennomfører simulerte phishing angrep for å kartlegge brukerenes håndtering av falsk epost.

E-LÆRING INNEN DATASIKKERHET - Med sikkerhetskurs fra ViroSafe får medarbeiderne bevis
for gjennomført opplæring, mens ledelsen får statistikker - noe som igjen betyr bedre forsvar mot
dataangrep for din organisasjon.

AUTOMATISK SIKKERHETSTEST - ViroSafe sin Automatisk Sikkerhetstest er en rask og
kostnadseffektiv måte å avsløre kjente sårbarheter i et IT-miljø. Vi trenger kun IP-adressen til
lokasjonen for å sette i gang. Etter at automatisk sikkerhetstesten er fullført sender vi deg en enkel
PDF eller HTML RAPPORT med en oppsummering av funn. Du kan velge å få en gjennomgang av
rapporten med en av våre sikkerhetseksperter. Du kan også velge å kjøre testen regelmessig,
ukentlig eller månedlig for eksempel.

SIKKERHETSTEST
Velg ønsket moduler, eller TOTAL for å få alt samlet i én pakke som inkluderer alt.
(2 eksterne IP-adresser inkludert i TOTAL)
Løsning

Pris

Brannmur

Beskrivelse

10.970,-

Avdekke sårbarheter og feilkonfigurasjon.

DNS

7.679,-

Avdekke eksponert informasjon i DNS.

Nettsted

8.776,-

Avdekke sårbarheter og feilkonfigurasjon.

25.231,-

Inkluderer alle ovenfornevnte i en bundle.

TOTAL (alle ovenfor)
Ekstra ekstern IP

3.291,-

Pris pr. ekstra IP utover de to inkluderte.

AUTOMATISK SIKKERHETSTEST
Fokusere på bredde over dybde og passer perfekt for jevnlig vedlikehold av sikkerhet.
Løsning
En gang / en IP-adresse
Gjennomgang av rapport
Regelmessig automatisk
sikkerhetstest

www.virosafe.no

Pris

Beskrivelse
549,1 097,-

Ta kontakt for pris

Automatisk funn av kjente sårbarheter med rapport
En av våre sikkerhetseksperter går gjennom
rapporten og forklarer resultatene.
Testen kan legges opp til å kjøre en gang i
uken eller måneden for eksempel.

post@virosafe.no

93 40 93 00

SIKKERHETSTJENESTER
PHISHING-SIMULERING
Test av ansatte sin på falske e-postmeldinger.
Phishing-simulering «Custom» inkluderer egendefinert e-postmal etter kundes ønsker for å
simulere et Spear Phishing-angrep (målrettet angrep) mot bedriften. Egendefinert landingsside
for eksempelvis innlogging for å simulere løsninger og tjenester bedriften benytter. Denne
tjenesten inkluderer også web-kurs med vår etiske hacker i etterkant for å bevisstgjøre brukerne
og vise hva man skal se etter for å avdekke et målrettet phishing-angrep.
Inkluderer: Tilpasset e-postmal, landingsside, rapport og web-kurs.
Pris

Pris ved inkludering i Sikkerhetstest
eller gjentagende test

Løsning

E-postkontoer

Phishing-test Custom

1-15

7.679,-

4.607,-

Phishing-test Custom

16-30

9.763,-

7.322,-

Phishing-test Custom

31-60

12.616,-

9.462,-

Phishing-test Custom

61-100

18.539,-

13.904,-

Phishing-test Custom

101-150

24.353,-

18.265,-

Phishing-test Custom

150-300

29.071,-

21.803,-

Phishing-test Custom

300+

32.800,-

24.600,-

SIKKERHETSKURS
E-læring innen datasikkerhet. 12 mnd. binding på lisensene. De faktureres månedlig.
Antall ansatte

Pris per ansatte hver måned

0-50

54,-

51-100

49,-

101-150

43,-

151-200

38,-

201-400

31,-

401-1000

21,-

1000+

Be om pris

Prisene oppført i prislisten er å forstå i norske kroner, eks. mva. og inn til partner.
Fakturagebyr på NOK 24,- eks. mva. tilkommer.
Frist for betaling av fakturaer er 14 dager.

www.virosafe.no

post@virosafe.no

93 40 93 00

