
Overblik
De fleste af os glæder os til foråret! Naturen bliver grønnere og blomsterne springer ud og for mange bliver det 
tid til forårsrengøringen. Selvom, at det er naturligt at se behovet for at få ryddet op, så kan det være svære at 
indse, at det også gælder for ens digitale liv. Her kommer nogle tips til at få styr på dit digitale liv og opnå bedre 
digitale vaner:

BACKUPS: Dette er en af de vigtigste tiltag og den første at få styr på. Uanset, hvor sikker du er, så 
vil du formodentlig få brug for at kunne genskabe din data fra backup på et eller andet tidspunkt. 
Dette kan skyldes tekniske fejl, at du mister en enhed eller at den bliver inficeret med malware som 
ransomware. Periodiske og automatisk backup sikrer, at du kan genskabe dine vigtigste informationer.

SLET: Slet programmer, applikationer eller apps på dine mobile enheder og computere. Nogle 
applikationer fylder en masse, indeholder sårbarheder og kan endda få din maskine til at virke 
langsommere. Jo færre du har, jo sikrer er dit system og dine oplysninger. Mange enheder kan vise 
dig, hvor lang tid siden, at du har brugt en app — hvis du ikke har brugt app'en i et par måneder, så 
har du sikkert ikke brug for den!

OPDATER: Opdater alle dine enheder og applikationer og slå automatisk opdatering til, hvor det 
er muligt. Når dine enheder og applikationer er opdateret, så virker de bedre men det bliver også 
meget svære for nogle at hacke dem.

KODEORD: Gennemgå dine kodeord. Hvis du genbruger dine kodeord til flere forskellige konti, så 
skift dem, så hver konti har et unikt kodeord. Kan du heller ikke huske alle dine kodeord? Så overvej 
at bruge en "password manager". Slå 2-faktor validering (2FA) til, hvor det er muligt. Specielt for 
emails og for dine bank konti.
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BANK KONTI: Spørg din bank om du kan få en besked, når der bliver foretaget en transaktion. 
Specielt for større beløb. Jo hurtigere, at du opdager noget mistænkeligt og alarmer banken, jo 
hurtigere kan du få stoppet det. 

BROWSER: Gennemgå alle dine udvidelser til dine browsers. Gennemgå deres tilladelser. Behøver 
dine udvidelser virkelig adgang til din position, kodeord eller kontakter? Hvis du ikke længere bruger 
en udvidelse eller er bekymret for dit privatliv, så slet dem.

SOCIALE MEDIER: Tag aktivt ansvar for din digitale tilstedeværelse. Gennemgå dine privatlivs-
indstillinger og slet billeder og videoer, som du ikke længere har behov for. Du kan også søge efter 
dig selv på en søgemaskine og se, hvilke informationer, der er om dig online. Husk, at det er helt i 
orden at begrænse hvilke oplysninger, som du deler og endda hvem du deler med.

SKRIVEBORD: Tøm dine skuffer, slet gamle harddiske, USB'er og ødelæg gamle papir med for 
mange informationer.  Overvej at investere i en makulator, hvis du ikke allerede har en. 

EMAIL: Gå igennem dine gamle emails og slet dem, som du ikke behøver og sortere i de 
tilbageværende. Vær specielt opmærksom på følsomme oplysninger, så som CPR, og slet disse.

Selvom, at dette kan virke som en uoverskuelig opgave, så husk, at dine enheder og informationer bliver meget 
bedre beskyttet af det. Hvis det virker uoverskuelig, så tag en opgave af gangen. Et lille skridt løfter din it-
sikkerhed meget.
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Hvis du vil vide mere
Har du styr på backuppen:      https://www.sans.org/u/ZVr
Password på den simple måde     https://www.sans.org/u/ZVw
Find dig selv online:       https://www.sans.org/u/ZVB
Sådan kommer du sikkert af med dine mobile enheder:   https://www.sans.org/u/ZVG
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