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 Ledelsens  
 beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt Lessor Groups' driftsydelser, og 

deres revisorer, som har en tilstrsekkelig forstaelse t i l at overveje beskrivelsen sammen med anden information, 
herunder information om kontroller som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for vaesentlig 
fejlinformation i  regnskaber. Lessor Group bekraefter, at: 

(a) Den medfolgende beskrivelse, afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af Lessor Groups' driftsydelser, der 
har behandlet kunders transaktioner pr. 20. december 2013.  for dette udsagn var, at den 
medfolgende beskrivelse: 

(i)  for, hvordan systemet var udformet og implementeret, hemnder redegor for: 

de typer af ydelser, der er leveret, nar det er relevant 

de processer i bade it- og  systemer, der er anvendt t i l at  registrere, be-
handle og om  korrigere transaktionerne  overture disse til de rapporter, der 
er udarbejdet t i l kunder 

relevante kontrolmal og kontroller udformet til at na disse  

kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat   imple
menteret  brugervirksomheder, og som, hvis det er nodvendigt for at na de kontrolmal, der 
er  i beskrivelsen, er  i beskrivelsen sammen med de  kontrol
mal, som vi ikke selv kan na 

andre aspekter ved vores  risikovurderingsproces, informationssystem og 
kommunikation, kontrolaktiviteter og overvagningskontroller, som har  relevante for 
behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner 

(ii) indeholder relevante oplysninger om  i  systemer foretaget pr. 20. 
december 2013 

 ikke udelader  forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system 
under hensyntagen ti l , at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en 
bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert  ved systemet, 
som den enkelte kunde matte anse vigtigt efter deres  forhold 

(b) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmal, der er anfort i medfolgende beskrivelse, var hensigtsmses-
sigt udformet og fungerede effektivt pr. 20. december 2013. Kriterierne for dette udsagn var, at: 

(i) de risici, der truede opnaelsen af de kontrolmal, der er anfort i beskrivelsen, var identificeret 

(ii) de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give  grad af sikkerhed for, at de 
 risici ikke forhindrede opnaelsen af de  kontrolmal, og 

 kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller   af 
personer med passende kompetence og  pr. 20. december 2013. 

 den 20. december 2013 

'Henrik Fich 
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2 . Lessor Groups beskrivelse af generelle it-kontroller for 
hosting- og driftsydelser i  

Indledning - kort om Lessor Group 

Lessor Group bestar af: 

•   A/S 

•  Danske  
•  ilohngehalt internetservices GmbH 
•  ISALAIRE EURL 
•   AS 
•  Latwe Place Sp. z o.o. 
•  quickpayroll Ltd. 
•  Swelonn AB 
•  pagaveloce 
•  Lessor GmbH. 

Lessor Group har siden 1972 leveret  t i l   og store virksomheder. Vores fokus er at 
levere effektive og fleksible  t i l handtering af L0N, TID og HR. Losninger, som kan lette dagligdagen 
for vores kunder. Over 27.000 danske og 1.500 internationale virksomheder benytter i dag en eller flere af vores 
losninger. 

Beskrivelse  der er omfattet  

•  LESSOR-5 Hosting,  
•  eGruppe, vagtplanlaegning 
•   lonsystem til  virksomheder 
•  LESSOR-Portal, internetbaseret medarbejderportal 

•  EWP, lonsystem ti l mindre virksomheder i Europa (p.t. Sverige, Norge,  Frankrig,  

Kontrolmiljo 

Lessor Group har etableret et kontrolmiljo der er baseret pa ISO 27001 Anneks A's kontrolramme tillige med 
ledelsens fokus pa kritiske processer for god praksis i forbindelse med den daglige drift. Nedenfor er listet ho-
vedelementerne i Lessor Groups kontrolmiljo: 

•  Implementeret og ledelsesgodkendt sikkerhedspolitik 
•  Organisering af it-sikkerhed 
•   
•  Sikring af udstyr, herunder 

o Adgangsstyring 
o Brandsikring 
o  
o  (UPS og generator) 

•   procedurer, herunder 
o Change management 
o Incident management 
o Event management 
o Backup/restore 
o Overvagning. 

De enkelte omrader er  beskrevet herunder. 
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Implementeret og ledelsesgodkendt sikkerhedspolitik 

Lessor Group har - baseret pa ISO27001 - udarbejdet en opdateret sikkerhedspolitik, der er godkendt af CEO i 
Lessor Group. 

Organisering af  

Lessor Group har udpeget en ansvarlig for it-sikkerhed, som er ansvarlig for den samlede ledelse omkring it-
sikkerhed. It-sikkerhed er forankret i direktionen. 

 

Alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der har tilknytning t i l de hostede services i Lessor Group,  un-
derskrive en fortrolighedserklaering. Ved ny ansaettelser indhentes der straffeattest. 

Sikring   

Adgangsstyring 

Den fysiske adgang til Lessor Groups datacenter i  er begraenset t i l tre personer fra Lessor Group, som 
ligeledes ledsager alle eksterne  under  Den logiske adgang er begraenset til et arbejdsbetin-
get behov. 

Brandsikring 

Lessor Groups datacenter er brandsikret med to  - et i hvert serverrum. Der foretages 
sig kontrol af, at Inergen-anlaegget fungerer korrekt. Lessor Group har tegnet en serviceaftale med leverandoren 
om to arlige servicebesog. Begge  overvages tillige kontinuerligt af Alive Services mod driftsfejl. 

 

Lessor Groups datacenter har installeret to  i hvert serverrum - et  og et traditionelt 
anlaeg, der tillige fungerer som backup for  Der foretages  kontrol af, at alle fire kole
anlaeg fungerer korrekt. Der er tegnet en serviceaftale med  om fire arlige servicebesog. Alle fire 
koleanlaeg overvages tillige kontinuerligt af Alive Services mod driftsfejl. 

 (UPS og generator) 

Lessor Groups datacenter har bade UPS og  Der findes en UPS i hvert serverrum og en 
faelles nodstromsgenerator. Der foretages regelmaessig kontrol af, at bade UPS og nodstromsgenerator fungerer 
korrekt. Der er tegnet service pa begge  om  en gang arligt, ligesom der er tegnet ser
viceaftale med leverandoren af  om et arligt servicebesog. Begge UPS'er og nodstromsgenerator 
overvages tillige kontinuerligt af Alive Services mod driftsfejl. 

Operationelle  

Change management 

Alle changes folger en implementeret change management-proces. Der henvises til afsnit 4 for en uddybende 
beskrivelse heraf. 

Incident management 

Alle incidents folger en implementeret incident management proces. Der henvises til afsnit 4 for en uddybende 
beskrivelse heraf. 

Event management 
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Alle events folger en implementeret event management proces. Der henvises t i l afsnit 4 for en uddybende be
skrivelse heraf. 

Backup/restore 

Lessor Group har implementeret processer, der overvager den daglige backup. Der foretages jaevnlige tests af 
restore-procedurer. 

 

Alle Lessor Groups services og den tilhorende infrastruktur er overvaget. Overvagningen er beskrevet og 
geholdes  
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3. Revisors erklsering om beskrivelsen af kontroller, deres 
udformning og funktionalitet 

Til ledelsen i Lessor Group samt kunder af Lessor Groups it-drift og hosting-aktiviteter pr. 20. december 2013 
og disses revisorer. 

 

Vi har faet som opgave at afgive erklaering om Lessor Groups beskrivelse, afsnit 2, om udformningen og funkti-
onen af generelle it-kontroller i relation t i l Lessor Groups hosting- og driftsydelser, der knytter sig ti l de kon
trolmal, som er anfort i beskrivelsen pr. 20. december 2013. 

Lessor Groups ansvar 

Lessor Group er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhorende udsagn, herunder fuldstaendigheden, 
 og  hvorpa beskrivelsen og udsagnet er praesenteret; for leveringen af de ydelser, beskri

velsen omfatter, for at  kontrolmalene samt for udformningen implementeringen og effektivt fungerende 
kontroller for at na de  kontrolmal. 

Vores ansvar 

Vores ansvar er pa grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Lessor Groups beskrivelse samt 
om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig t i l de kontrolmal, der er anfort i denne beskrivel
se. Vi har  vores arbejde i overensstemmelse med  3402, Erklaeringer med sikkerhed om kontroller 
hos en  som er udstedt af  Denne standard kraever, at vi overholder etiske krav samt 

 og  vores handlinger for at opna  grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle vaesentlige 
henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle vaesentlige henseender er  udformet og 
fungerer effektivt. 

En erklaeringsopgave med sikkerhed om at afgive erklaering om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten 
af kontroller hos en serviceleverandor omfatter  af handlinger for at opna bevis for oplysningerne i 

 beskrivelse af sit system samt for  udformning og funktionalitet. De valgte 
handlinger afhaenger af serviceleverandorens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at be
skrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmaessigt udformet eller ikke fungerer effektivt. 
Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sadanne kontroller, som vi anser for  for at 
give hoj grad af sikkerhed for, at de kontrolmal, der er anfort i beskrivelsen,  naet. En erklaeringsopgave 
med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede  af beskrivelsen, hen-
sigtsmsessigheden af de heri anforte  samt hensigtsmaessigheden af de kriterier, som  
har specificeret og beskrevet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede bevis er  og egnet t i l at danne grundlag for vores konklusi
on. 

Begraensninger i kontroller hos en serviceleverandor 

Lessor Groups beskrivelse er udarbejdet for at  de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og 
deres revisorer og omfatter derfor ikke  alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde mat
te anse for vigtigt efter dennes saerlige forhold. Endvidere  kontroller hos Lessor Group som  af deres art 
muligvis ikke forhindre eller opdage alle  eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transak
tioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet 
risikoen for, at kontroller hos Lessor Group kan  utilstraekkelige eller svigte. 

 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33  31 
Strandvejen 44,  Hellerup 
T: 3945 3945, F: 3945  www.pwc.dk 



 

Konklusion 

Vores konklusion er udformet pa grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklaering. De kriterier, vi 
har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet. Det er vores opfattelse, 

(a) at beskrivelsen af Lessor Groups driftsydelser, saledes som den var udformet og implementeret pr. 20. 
december 2013, i alle vaesentlige henseender er retvisende, og 

(b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmal, der er anfort i beskrivelsen, i alle vaesentlige henseen
der var hensigtsmaessigt udformet pr. 20. december 2013, og 

(c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var  for at give hoj grad af sikkerhed for, at 
kontrolmalene i beskrivelsen blev naet i alle vaesentlige henseender, har fungeret effektivt pr. 20. decem
ber 2013. 

Beskrivelse  af kontroller 

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmaessige placering og resultater af disse test frem-
gar af afsnit 4. 

   formal 

Denne erklaering og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltaenkt kunder, der har anvendt 
Lessor Groups hosting- og driftsydelser pr. 20. december 2013, og disses revisorer, som har en tilstraekkelig 
forstaelse t i l at overveje den sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontrol
ler, nar de vurderer risiciene for vaesentlige fejlinformationer i deres regnskaber. 

Aarhus, den 20. december 2013 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jesper Parsberg Madsen 
statsautoriseret revisor 
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 Kontrolmal, kontrolaktivitet, test og resultat heraf 

Kontrolmal: Informationssikkerhedspolitik 
Ledelsen har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, som udstikker en klar malsaetning for it-sikkerhed, herunder valg af referenceramme samt tilde-
ling af ressourcer. Informationssikkerhedspolitikken vedligeholdes under hensyn til en aktuel risikovurdering. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Skriftlig politik for  
Sikkerhedspolitikker er dokumenteret og vedligeholdes ved 
gennemgang  en gang arligt. Sikkerhedspolitikken er 
godkendt af ledelsen. 

Sikkerhedspolitikken er gjort tilgaengelig for medarbejdere 
via intranettet. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedu-
 der  

Vi har kontrolleret at, at ledelsen har godkendt sikker
hedspolitikken, samt at en proces sikrer, at den som 
minimum revurderes arligt, og at den er let  
for  

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige  

Kontrolmal: Organisering af informationssikkerhed 
Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er passende dokumenteret og implementeret, ligesom handtering af eksterne parter sikrer en til
strsekkelig behandling af sikkerheden i aftaler. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Ledelsens forpligtelse til informationssikkerhed 
Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er 
dokumenteret og implementeret. Endvidere er der fastlagt 
regler for kommunikation med kunder og rapportering om 
informationssikkerhedshaendelser. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har kontrolleret, at det organisatoriske ansvar for 
informationssikkerhed er dokumenteret og implemente
ret. 

Vi har kontrolleret, at fortrolighedsaftaler, rapportering 
om informationssikkerhedshaendelser samt fortegnelse 
over aktiver er udarbejdet. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Fortegnelse over aktiver 
Der er udarbejdet fortegnelser over fysiske og logiske akti
ver. Logiske aktiver vedligeholdes dynamisk i Lessor 
Groups systemer (CMDB). 

Fysiske aktiver er markerede og vedligeholdes som anlsegs-
aktiver i  

Vi har paset, at fortegnelser over logiske aktiver er udar
bejdet. 
Vi har kontrolleret, at de fysiske aktiver og tilhorende 
markeringer er opdaterede og fremgar som 
ver i  

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal: Organisering af informationssikkerhed 
Det organisatoriske ansvar for informationssikkerhed er passende dokumenteret og implementeret, ligesom handtering af eksterne parter sikrer en t i l 
straekkelig behandling af sikkerheden i aftaler. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Eksterne parter 

Identifikation af risici i relation t i l eksterne parter, herun
der handtering af sikkerhed i aftaler med tredjemand og 
sikkerhedsforhold i relation t i l kunder. 

Der er fortaget gennemgang af ydelser fra 
rer, herunder taget stilling t i l indhentning af revisionser-
klaeringer fra disse,   For type 2-
erklaeringer gennemgas brugerkontroller og disse 
holdes med eksisterende kontroller og processer. Nye er-
klaeringer bliver periodisk gennemgaet t i l sikring af, at disse 

 korrekt periode. Endvidere gennemgas identifice-
rede kontrolsvagheder. Forhold  og loses retti-
digt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der er implementeret. 
Vi har kontrolleret, at der er modtaget  
fra relevante  for den relevante 
ode. 

Vi har kontrolleret, at der er foretaget en risikovurdering 
og stillingtagen t i l aftaler, indgaet med tredjepart i rela
tion t i l Lessor Groups standard hosting- og driftsydelser, 
og at der er taget stilling t i l eventuelt identificerede kon
trolsvagheder. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal:  sikkerhed 
Driftsafviklingen foregar fra lokaler, som er beskyttet mod skader, forarsaget af fysiske forhold som fx brand, vandskade, 
vaerk. 

  eller 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Fysisk sikkerhedsafgraensning 

Adgang ti l sikrede omrader (for savel nye som eksisterende 
medarbejdere) er begraenset med  t i l autoriserede 
medarbejdere og forudsaetter dokumenteret ledelsesmaessig 
godkendelse. 

Personer uden godkendelse t i l sikrede omrader  regi-
streres og eventuelt ledsages af medarbejder med  
godkendelse. 

Der foretages logning af personer med adgang t i l datacen-
teret, og loggen gennemgas periodisk. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Under  i datacentre har vi observeret, at adgang til 
sikre omrader er begraenset ved anvendelse af elektro
nisk adgangskontrolsystem. 

Vi har  gennemgaet procedurer for fysisk 
sikkerhed  sikrede omrader for at vurdere, 
om adgang til disse omrader forudsaetter dokumenteret 
ledelsesmaessig godkendelse, samt at personer uden 
godkendelse t i l sikrede omrader skal registreres og led
sages af medarbejder med behorig godkendelse. 

Vi har stikprovevis gennemgaet medarbejdere med ad
gang ti l sikre omrader og paset, at relevant dokumente
ret ledelsesmaessig godkendelse foreligger. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Sikring af kontorer, lokaler og  
Der er etableret elektronisk adgangskontrolsystem samt 
fysiske lase t i l alle serverrum, som sikrer, at kun godkendte 
medarbejdere har adgang. 
Der foretages gennemgang af eksisterende adgangsret-

    CD CD CD CD CD 

tigheder hvert halve  

Vi har forespurgt ledelsen om anvendte procedurer. 

Vi har kontrolleret alle serverrum og paset, at alle ad-
gangsveje er sikret med kortlaeser. 

Vi har kontrolleret, at proceduren for gennemgang af 
        

     

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Placering og beskyttelse af udstyr 
Datacentre er beskyttet mod fysiske forhold, sasom brand, 
vand og  

Der er endvidere installeret  ti l overvagning af inde-
  temperatur og luftfugtighed. 

Disse parametre monitoreres i Lessor Groups overvag-
ningssystem. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har paset tilstedevaerelsen af brandbekaempelses-
systemer og  i datacentre. 

Vi har paset tilstedevaerelsen af udstyr til overvagning af 
indeklima i datacentre. 

Vi har stikprovevis gennemgaet dokumentation af 
geholdelse af udstyr, t i l  af at dette  
vedligeholdes. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal: Fysisk sikkerhed 
Driftsafviklingen foregar fra lokaler, som er beskyttet mod skader, forarsaget af fysiske forhold som fx brand, vandskade,  tyveri eller haer-

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

 forsyninger (forsyningssikkerhed) 
Datacenter er beskyttet mod stromafbrydelse ved anvendel-
se af  i form af UPS (Uninterruptible Po
wer Supply) og generator. Der er separate nodstromsanlaeg 

XT  J  O    

for hvert datacenter. 
Datacenter er forsynet med  redundante fiber-
forbindelser, som sikrer en stabil  

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Under  i datacentre har vi observeret, at der foreta
ges monitorering af UPS- eller  

Vi har stikprovevis gennemgaet dokumentation af 
geholdelse, t i l bekraeftelse af at UPS- eller 

  vedligeholdes og testes. 

Vi har paset, at der er etableret uafhaengige redundante 
fiberforbindelser t i l datacentre. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Sikring af kabler Vi har observeret, at kabler t i l elektricitetsforsyning og 
datakommunikation er sikret mod skader og uautorise-
rede indgreb. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal D. Styring  og drift 
Der er etableret: 

•  passende forretningsgange og kontroller  drift, herunder overvagning, registrering og  pa relevante  

•  tilstraekkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner. 

•  passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner. 

•  passende forretningsgange og kontroller vedrorende datakommunikationen, der pa en hensigtsmaessig made sikrer mod risiko for tab af autentici-
tet, integritet,  samt  

Lessor Groups kont ro lakt iv i te t PwC-test Resultat af test 

Dokumenterede drif tsprocedurer 

Driftsprocedurer er dokumenteret pa intranettet. 

Der eksisterer baselines og templatebeskrivelser for serve-
re. 

 pr      
changes, incidents, service requests og overvagning af den 
generelle drift. 

Vi har forespurgt ledelsen, om alle relevante driftsproce
durer er dokumenteret. 

I forbindelse med revision af de enkelte driftsomrader 
har vi kontrolleret, at der foreligger dokumenterede pro
cedurer, samt at der er overensstemmelse mellem do-
kumentationen og de handlinger, som faktisk udfores. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Funktionsadskillelse 

Ledelsen har implementeret politikker og procedurer t i l 
rikrinp    

Disse politikker og procedurer omfatter krav t i l , at: 

•  udviklings- og driftsaktiviteter er adskilt, hvor dette er 
relevant for standardleverancen. Det er en product ma
nager, som godkender leverancer. 

•  der er funktionsadskillelse pa backup- og 
funktioner. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 
Vi       
ve rettigheder t i l verificering af, at adgange er begrundet 
i et arbejdsbetinget behov og ikke kompromitterer funk
tionsadskillelse mellem udviklings- og produktionsmil-
 

Vi har ved stikprovevis inspektion paset, at der leveran
cer er godkendt af en product manager. 

Vi har kontrolleret, at der er etableret funktionsadskillel
se for brugere med logisk adgang ti l backup- og logfunk-
tioner 

Under vores gennemgang har vi 
faet oplyst, at der ikke er etableret 
funktionsadskillelse for udvik
lings- og driftsaktiviteter samt pa 
backup- og  

Derudover har vi ikke konstateret 
vaesentlige afvigelser. 

Foranstaltninger m o d virus og lignende skadelig 
kode 

Der anvendes Linux pa serverene. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har stikprovevis gennemgaet teknisk opsaetning t i l 
bekraeftelse af, at der er installeret antivirusprogrammer, 
og at disse er opdateret. 

Vi har ikke ved vores test konsta
teret vaesentlige afvigelser. 

 



Kontrolmal D. Styring  og drift 
Der er etableret: 

•  passende forretningsgange og kontroller vedrorende drift, herunder overvagning, registrering og opfolgning pa relevante haendelser. 

•   procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner. 

•  passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner. 

•  passende forretningsgange og kontroller vedrorende datakommunikationen, der pa en hensigtsmaessig made sikrer mod risiko for tab af autentici-
tet, integritet, tilgaengelighed samt fortrolighed. 

Lessor Groups kont ro lakt iv i te t PwC-test Resultat af test 

Sikkerhedskopiering af  

Lessor Group  en fast backupstrategi, hvor der tages 
backup efter en publiceret backuppolitik. Der tages backup 
af alle vaesentlige servere. 

        
 samt backupoversigt, og Lessor Group folger 

dagligt op pa disse. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har stikprovevis gennemgaet backupprocedurer t i l 
 af, at de er formelt dokumenterede. 

     logs   
 af, at backup er  succesfuldt,  

at der foretages afhjaslpning i tilfaelde af mislykket 
up. 

Vi har stikprovevis gennemgaet restore logs. 

Vi har gennemgaet fysisk sikkerhed (fx adgangsbe-
 for off  t i l bekraef

telse af, at backup opbevares pa betryggende vis. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har stikprovevis gennemgaet backupprocedurer t i l 
 af, at de er formelt dokumenterede. 

     logs   
 af, at backup er  succesfuldt,  

at der foretages afhjaslpning i tilfaelde af mislykket 
up. 

Vi har stikprovevis gennemgaet restore logs. 

Vi har gennemgaet fysisk sikkerhed (fx adgangsbe-
 for off  t i l bekraef

telse af, at backup opbevares pa betryggende vis. 

Overvagning af systemanvendelse og audit logning 

Transaktioner eller aktivitet samt brugere bliver overvaget. 
Dette inkluderer ogsa databaser. Afvigende forhold under-

 og loses rettidigt. 

 ovenstaende information  i  

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har paset, at der findes log-information, som doku-
menterer, at transaktioner og aktiviteter forefindes i 

 og udelukkende er tilgaengelige for personer 
med et arbejdsbetinget behov. 

Vi har faet oplyst, at der ikke fore
findes  for sy-
stemanvendelsen, hvorfor der 
ikke foretages overvagning af 
aktiviteter foretaget af brugere. 

Derudover har vi ikke konstateret 
vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal D. Styring  og drift 
Der er etableret: 

passende forretningsgange og kontroller vedrorende drift, herunder overvagning, registrering og  pa relevante haendelser. 

tilstraekkelige procedurer for sikkerhedskopiering og beredskabsplaner. 

passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift samt brugerfunktioner. 

•  passende forretningsgange og kontroller vedrorende datakommunikationen, der pa en hensigtsmaessig made sikrer mod risiko for tab af autentici-
tet, integritet, tilgaengelighed samt fortrolighed. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Administrator- og operator-log 
Saerligt risikofyldte operativsystemer og netvaerks-
transaktioner eller -aktivitet samt brugere med privilegere-
de rettigheder bliver overvaget. Afvigende forhold 
ges og loses rettidigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. Vi har gennemgaet systemop-
saetningen pa servere og vaesentlige netvaerksenheder 
samt paset, at parametre for logning er opsat, saledes at 
handlinger,  af brugere med udvidede rettigheder, 
bliver logget. 

Vi har endvidere stikprovevis kontrolleret, at der foreta
ges tilstraekkelig opfolgning pa logs fra kritiske systemer. 

Vi har ved stikprovevis inspektion 
af systemopsaetning pa servere 
observeret, at der ikke foretages 
logning af handlinger udfort af 
brugere med udvidede rettighe
der, hvorfor der ikke foretages 
opfolgning pa logs. 

Derudover har vi ikke konstateret 
vaesentlige afvigelser. 

Fejllogning 
Overvagningssystemerne er konfigureret t i l at opdage  i 
automatiske transaktionsprocesser (batch eller realtime), 
baseret pa predefinerede kriterier. Systemgenerede fejlrap-
porter vedrorende fejl i automatiske transaktionsprocesser 
bliver  og lost rettidigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har paset, at overvagningssystemet er konfigureret t i l 
at opdage og handtere fejl i automatiske transaktions
processer samt paset, at fejlrapporter fra systemet un-

 og handteres rettidigt. 

Vi har ikke ved vores test konsta
teret vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal:  
Der er etableret: 

•  passende forretningsgange og kontroller for tildeling, opfolgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske og fysi
ske adgangskontroller, som  risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Brugerregistrering og administration af privilegier 

Alle adgange for nye og eksisterende brugere vedrorende 
operativsystemer, netvaerk, databaser og datafiler bliver 
gennemgaet for at sikre overensstemmelse med virksom-
hedens politikker. Endvidere sker der sikring af, at ret
tigheder er betinget af et arbejdsbetinget behov samt er 
godkendt og oprettet korrekt i systemerne. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har indhentet oversigt over  og kun-
dernes brugerkonti pa systemer og netvaerk. Vi har stik
provevis udvalgt nye brugere og paset, at anmodning om 
adgang fra disse var dokumenteret og godkendt i over
ensstemmelse med relevant sikkerhedspolitik. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Administration af brugeradgangskoder (password) 
Adgange til operativsystemer, netvaerk, databaser og datafi
ler, er beskyttet med password. Der er opsat kvalitetskrav 
ti l password, saledes at der kraeves en minimumslaengde, 

 og maksimal  ligesom passwordop-
saetninger  at password ikke kan genbruges. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores i forbindelse med password-
kontroller og paset, at det sikres, at der anvendes pas
sende autentifikation af brugere pa alle adgangsveje. 

Vi har - ved stikprovevis test af at adgang ti l virksomhe
dens systemer sker ved brug af brugernavn og password 
- kontrolleret, at der anvendes en passende password-
kvalitet i Lessor Groups  

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Evaluering af  
Ledelsen foretager periodisk gennemgang af brugerret-
tigheder t i l sikring af, at disse er i overensstemmelse med 

 arbejdsbetingede behov. Uoverensstemmelser 
 og rettes rettidigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har stikprovevis kontrolleret at periodisk review har 
fundet sted. Vi har stikprovevis paset, at identificerede 
afvigelser afhjaelpes. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 



Kontrolmal:  
Der er etableret: 

•  passende forretningsgange og kontroller for tildeling, opfolgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske og fysi
ske adgangskontroller, som begraenser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Inddragelse af adgangsrettigheder 

Brugerrettigheder t i l operativsystemer, netvaerk, databaser 
og datafiler vedrorende fratradte medarbejdere bliver inak-
tiveret rettidigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har indhentet oversigt over  adgange for virk-
somhedens og kunders brugerkonti. Vi har stikprovevis 
sammenholdt denne oversigt med oversigten over aktu-

 brugerkonti og paset, at brugerkonti var slettet eller 
tildelt en ny bruger. For de brugerkonti, som ikke var 
slettet eller tildelt en ny bruger i overensstemmelse med 
den aftalte sikkerhedspolitik, har vi paset, at der er do-
kumentation for, at adgang ti l netvaerk og fysisk adgang 
er fjernet. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Politik for anvendelse af  her
under autentifikation af brugere med ekstern for-
bindelse 
Datakommunikationen er tilrettelagt pa en hensigtsmaessig 
made og er  sikret mod risiko for tab af auten-
ticitet, integritet, tilgaengelighed samt fortrolighed. Der er 
endvidere fortaget en opdeling af netvaerk, hvor dette er 
fundet nodvendigt. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har kontrolleret, at brugere identificeres og verifice-
res, inden adgang gives, samt at fjernadgangen er be
skyttet af VPN (ssh). 
Vi   at  samt af at 

V  A1CAA    V7  v . 1      AAA           CX           

der gores brug af intrusion detection-systemer indbygget 
i firewalls og load-balancer, som  og aktivt giver 
oplysninger om  aendringer, som kan pavirke for-
troligheden, integriteten og tilgaengeligheden i data. 
Vi har kontrolleret, at netvaerk er opsat med DMZ-zoner. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

Styring af netvaerksforbindelser 
Der gennemgas regelmaessigt penetration tests t i l sikring af 
netvaerk. 

Der  log fra firewall og load balanceres centralt, 
saledes at sporing  

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har kontrolleret, at der er foretaget periodiske penet-
rationstest. 

Vi har kontrolleret at, at der er taget stilling t i l konstate-
rede svagheder samt  tiltag t i l udbedring. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

 



Kontrolmal:   ring 
Der er etableret: 

•  passende forretningsgange og kontroller for tildeling, opfolgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske og fysi
ske adgangskontroller, som begraenser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Procedurer for sikker log-on 
Adgange t i l operativsystemer og netvaerk er password-
beskyttet via SSH, hvor det er  

Der er opsat kvalitetskrav t i l password, saledes at der krae-
ves en minimumslaengde og  

    •        

 har forespurgt ledelsen om de 
aktiviteter, der udfores. 
Vi har kontrolleret,  fra Linux samt gennemgaet 
opsaetningen af kvalitetskrav for password. 

Vi har observeret, at der ikke er 
opsat krav til maksimal  for 
passwords. 

Derudover har vi ikke konstateret 
vaesentlige afvigelser. 

Begraenset adgang til informationer 
Alle  for nye og eksisterende brugere vedro
rende applikationer, databaser og datafiler bliver reviewet 
via  (change) for at sikre overensstemmelse 
med virksomhedens politikker t i l sikring af, at rettigheder 
er arbejdsbetingede, er godkendt og bliver korrekt oprettet i 
systemer. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har paset, at adgangsonsker for nye og eksisterende 
brugere handteres via  requests. 

Vi har ikke ved vores test konsta
teret vaesentlige afvigelser. 



Kontrolmal:  udvikling og vedligeholdelse af   sterner 
Der er etableret passende forretningsgange og kontroller for  og vedligeholdelse  

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test Resultat af test 

Styring af software pa driftssystemer 
Der er etableret separate  for vedligehold, test og 
produktion af ny systemsoftware. For alle infrastrukturer 
og  elementer under Lessor Groups drift, hvis perfor
mance kan pavirke andre kunders systemer, sasom servere, 
firewall  er det kun Lessor Groups personale eller un-

 med behorig godkendelse, der kan migrere 
eller  aendringer t i l produktion. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores, herunder eksistensen af et versi-
 

Stikprovevis gennemgang af aendringer i perioden ti l 
verifikation af, at aendringer er dokumenteret i versions-
 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 

 
 t i l dele af produktion og netvaerk bliver te-

 og godkendt af kvalificeret personale inden 
flytning t i l produktion. 

Lessor Group har en  udviklet og dokumenteret proce
dure for gennemforelse af changes. Dette foregar via Lessor 
Groups servicedesk-system, hvor der gennemgas et fastlagt 
workflow. 

Alle changes godkendes normalt af en change manager 
inden implementering. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har stikprovevis gennemgaet  for 
gende: 

•  Dokumenteret test af aendringer, herunder godken
delse. 

•  Godkendelse skal vaere opnaet for implementering. 
Mundtlig ledelsesgodkendelse anses for tilstraekke-

 ved  men skal dokumenteres ef-
 

•  Dokumenteret plan for tilbagerulning, hvor rele
vant. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 
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Kontrolmal: Katastrofeplan 
Lessor Group er i stand t i l at fortsaette servicering af kunder i en katastrofesituation. 

Lessor Groups kontrolaktivitet PwC-test 

Resultat af test Opbygning/struktur af Lessor Groups katastrofe-
beredskab 
Den  katastrofeplan er opbygget af en overordnet 
katastrofestyringsprocedure samt operationelle katastrofe-
planer for de konkrete katastrofeomrader. 

Den operationelle katastrofeplan indeholder beskrivelse af 
katastrofeorganisationen med de ledelsesmaessige funkti-
onsbeskrivelser, kontaktinformationer, varslingslister samt 
instrukser for de  indsatsgrupper. 

For de enkelte platforme er udarbejdet detaljerede indsats-
gruppeinstrukser for reetablering i forhold t i l  

Der sker  test af katastrofeberedskabet ved savel skri-
vebordstest som faktiske testscenarier. 

Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrol-
aktiviteter, der udfores. 

Vi har gennemgaet udleveret materiale vedrorende kata-
strofeberedskab samt paset, at den organisatoriske og 
operationelle  indeholder ledelsesmaes
sige funktionsbeskrivelser, kontaktinformationer, vars
lingslister samt instrukser. 

Vi har ikke ved vores test konsta-
teret vaesentlige afvigelser. 
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