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Holm Security VMP Cloud PS
Mot en investering på bara ett par timmar tar ni
kontrollen över säkerheten i era nätverk, system och
webbapplikationer med Holm Security VMP | Cloud PS
– Sveriges största plattform för kontinuerliga och

Holm Security VMP | Cloud PS för
efterlevnad av lagar och
rekommendationer.

automatiserade sårbarhetsanalyser för kommuner.

Störst inom sårbarhetsanalyser för
svenska kommuner

NIS

Holm Security är Sveriges största leverantör av automatiserade

och kontinuerliga sårbarhetsanalyser för kommuner med över 70
kunder. Det stora antalet kommuner ger oss en unik insyn och
kunskap om kommuners utmaningar, som vi använder oss av för
att hjälpa just er kommun att på ett effektivt sätt öka säkerheten.

Ökade säkerhetskrav för kommuner
En rad olika lagar och krav pekar på behovet av ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete för kommuner. Här erbjuder Holm
Security flera utmärkta lösningar samt användarvänliga och
tidsbesparande funktioner för att efterleva bland annat:
•

Dataskyddslagen (GDPR)

•

NIS-direktivet

•

RSA (Risk och Sårbarhetsanalyser)

•

MSB:s rekommendationer riktade till kommuner 2018

Ett paket med allt du behöver
Holm Security VMP | Cloud PS är en marknadsledande, komplett
och molnbaserad plattform för automatiserade och kontinuerliga
sårbarhetsanalyser. Plattformen skannar efter ett ständigt ökande
antal sårbarheter i nätverk, system, webbapplikationer, API:er,
molntjänster och er infrastruktur i molnet. Lokal skanning, bakom
er brandvägg, sker med hjälp av en eller flera Scanner Appliances
som installeras i er virtuella miljö.

GDPR

Kvalificerad support & kvartalsmöten
Utöver vår obegränsade produktsupport så får ni hjälp av våra
experter på sårbarhetsanalyser och säkerhetsarbete. De stöttar er
löpande, hjälper till med rutiner, prioritering och finns tillgängliga

Detaljer
Komplett molnbaserad plattform för
sårbarhetsanalyser av nätverk, system,
webbapplikationer, API:er, molntjänster och

när ni har frågor. Varje kvartal har vi ett möte där vi analyserar och

infrastruktur i molnet

följer upp arbetet med era sårbarheter. Detta säkerställer att er IT

Levereras tryggt och säkert från datacenter

-säkerhet ökar och att ni får ut maximalt av investeringen i vår

i Sverige

plattform.

Över 70 000 sårbarhetstester

Datacenter i Sverige & hög säkerhet
Holm Security VMP | Cloud PS levereras tryggt och säkert från

toppmoderna datacenter i Sverige. Således passerar ingen data
över landsgränsen och all data lagras utan undantag i Sverige. All
personal som har åtkomst till vår plattform har genomgått
bakgrundskontroll och är säkerhetsklassade.

Administration i molnet
I molnet finns vårt Security Center där ni, era kollegor och ITpartner arbetar med era sårbarheter. Här finns även en rad
stödfunktioner för ett effektivt samarbete, inte minst med er
outsourcingpartner.

Asset management - detaljerat
enhetsregister (servrar, datorer etc.)
Vulnerability management - administration
av sårbarheter
Continuous Monitoring - monitorering av
sårbarheter, förändringar och GDPR
compliance
Integration med Jira, Slack och Webhooks
API för programmatiska integreringar med
t.ex. SIEM- och CI/CD-produkter, samt SOCtjänster
Omfattande inloggningssäkerhet med bland
annat 2FA
Spårbarhet med audit log
Anpassningsbara dashboards

Kraftfulla verktyg & funktioner

Larm och notifikationer

I Security Center ingår en rad kraftfulla verktyg för effektivt arbete

HTML och CSV

med sårbarheter oavsett om ni har ett mindre antal eller

Compliance-rapporter för PCI, GDPR, NIS,

tusentals, såsom asset management, vulnerability management,

PDPA, OWASP och ISO/IEC 27001

Continuous Monitoring och ärendehantering.

Automatiserad och policybaserad

Rapporter i en rad olika format såsom PDF,

ärendehantering

Integrationer
Plattforms-API:et möjliggör för programmatiska integreringar med
bland annat CI/CD och SIEM-produkter och SOC tjänster. Det finns
även färdiga lösningar för integration med bland annat Jira och
Slack. Även stöd för Webhooks finns för integration med en rad
olika system.

Nätverksskanning
Vår nätverksskanning skannar automatiskt och kontinuerligt era nätverk och system
och upptäcker sårbarheter som är relaterade till bland annat gammal mjukvara,
exponerade tjänster och funktioner, felkonfigurerade system och svaga lösenord.
Tjänsten kartlägger dessutom automatiskt ert nätverk så att ni får en tydlig
överblick över alla era system – oavsett geografisk placering och oavsett om ni
handhar all IT själv eller outsourcar hela eller delar av er IT-miljö.

Webbapplikationsskanning
Vår webbapplikationsskanning skannar automatiskt och kontinuerligt era
webbapplikationer och REST API:er efter ett ständigt växande antal sårbarheter.

Skanningen upptäcker sårbarheter som är relaterade till bristfällig kod,
felkonfigurerade system, svaga lösenord, exponerad systeminformation,
personuppgifter och kod.

Riskanalys av användare
Ger er möjlighet att på ett säkert sätt simulera e-postattacker mot användare i er IT
-miljö och få värdefull information om deras beteende och motståndskraft. Med
tjänsten kan ni mäta motståndskraften för social engineering såsom phishing-,
spear phishing- och ransomware-attacker. Tjänsten har en inbyggd och
automatiserad awareness-utbildning och är helt mallbaserad så ni kan göra

simuleringen precis som ni önskar, för att även utbilda och höja medvetenheten hos
era användare. Detta ger er ett komplett verktyg för att både mäta och utbilda era
användare över tid.

Framtidens sårbarhetsanalyser

Kontakta oss

Holm Security är en utmanare inom automatiserade och kontinuerliga

Holm Security

sårbarhetsanalyser för svenska kommuner.

Gustavslundsvägen 141

Vi hjälper idag över 70 svenska kommuner med vår plattform och finns idag med
kontor i 7 länder och verkar aktivt på 15 marknader i Europa och Asien. Med
toppmodern teknik och spetskompetens erbjuder vi framtidens sårbarhetsanalyser
— enklare, smartare och mer kostnadseffektivt. Bakom Holm Security står några
av Europas främsta entreprenörer inom IT-säkerhet.
Välkommen till framtidens sårbarhetsanalyser.

167 51 Bromma
Telefon: 08-550 05 582
info@holmsecurity.com
www.holmsecurity.se

