
 

 

Rust dig selv og dine digitale værdier 
 mod trusler på rejsen 

 

Gratis gå-hjem-møde om hvordan du sikrer dig mod kriminelle på forretningsrejsen. 
 
Brug en time på at gøre dig klar til din næste forretningsrejse, så du 
undgår de sikkerhedsmæssige faldgruber og gør dig selv til et 
vanskeligt offer for moderne kriminalitet. Travel&Risk og Nordic 
Cyber Security Partners inviterer til et gå-hjem-møde, hvor vi 
gennemgår nogle af de vigtigste – og nemmeste – forholdsregler, du 
kan træffe for at sikre dig selv, din computer, telefon, tablet samt din 
virksomheds vitale data. 
    
Når vi rejser, er det ikke kun skiftetøjet, vi pakker for meget af. På 
mobilen, arbejdscomputeren og tabletten medbringer vi ofte flere 
gigabyte data – herunder eksempelvis adgangskoder til stort set alt, 
fortrolige e-mails, og til tider regneark og dokumenter fra både dit 
og dine kollegers arbejde gennem flere år. Udprintet ville alt dette 
fylde mere end Rundetårn, og det indeholder ofte oplysninger, der 
kan udnyttes, hvis de kommer i de forkerte hænder. Det gør os til 
attraktive mål. Får de forkerte mennesker fingre i vores mobiltelefon 
eller computer, er der tilmed ofte risiko for, at de derigennem kan 
skabe adgang til systemerne derhjemme.  
 
På gå-hjem-mødet fortæller vi dig, hvordan du og din virksomhed 
undgår at blive offer for kriminelle handlinger – både fysisk og 
digitalt. Du lærer noget om kriminalitetsforebyggelse, risikoen for 
databrud på rejsen, samt hvordan man praktisk beskytter sig selv og 
sin data, når man rejser ud, uanset destination og hvad enten rejsen 
har kortere eller længere varighed. Og du får lejlighed til at stille alle 
tænkelige spørgsmål, som vi vil gøre vores bedste for at give dig 
gode svar på.   

 
Indhold  
▪ Truslen mod dig og dine data på rejsen   
▪ Hvordan kan du mest hensigtsmæssigt planlægge og 

gennemføre en rejse ud fra et sikkerhedsperspektiv  
▪ “Digitale do’s and don’ts” - praktiske råd til at beskytte dig og 

dine data    

 

Hvor  
Nordic Cyber Security 
Partners  
Dampfærgevej 8, 5 th  
2100 København Ø  
 
Hvornår  
Onsdag den 27. 
november  
Kl. 15.00 til 16.30  
 
Tilmelding    
Info@ncsp.dk  
Tlf.: +45 42915019  
 
Travel&Risk og Nordic 
Cyber Security Partners  
er i tæt samarbejde om at 
forbedre virksomheder og 
organisationer sikkerhed 
på rejsen fysisk og 
digitalt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ncsp.dk/
https://www.ncsp.dk/
mailto:Info@ncsp.dk
https://www.ncsp.dk/
https://www.ncsp.dk/

