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Erhvervserfaring

1990 - 1996 IT-Projetkleder/IT-Ansvarlig / LEGO Group

1996 - 2002 IT-Chef / Union Engineering A/S

2002 - 2010 System Engineer/Infrastruktur specialist / Thy Data (EG)

2010 - 2022 Partner / ZISPA ApS

CEO

Tema – Digital sikkerhed og dataetik (Primær kompetence)
Sikkerhed er blevet et meget kompleks områder for mange virksomheder. Er vi beskyttet nok, er det sikkert, hvis der sker noget hvad så..... mange
virksomheder taber pusten, når man taler sikkerhed. 
Inden jeg begynder rådgivning af sikkerhedsområdet, er det vigtigste, at virksomheden og jeg "taler det samme sprog" og at grundlaget for
sikkerhedsforståelsen er på plads. Det er her vi starter.

Min erfaringer med at være en del af en stor global organisation, mindre privatejede virksomheder og ikke mindst som selvstændig har givet mig en forståelse
for, hvad der giver værdi, hvad der er vigtigt, og hvordan man skaber balance mellem niveauet af sikkerhed kontra investeringen. 

Når sprog og forståelsesgrundlaget er på plads vil jeg tage udgangspunkt i de krav, ønsker som virksomheden har og udarbejde en grundig vurdering af
sikkerhedsproblematikken med risikoanalyse. Herefter skal virksomheden tage stilling til de risicis som er fokus. Herefter udarbejdes der handlingsplaner for
de områder der giver bedst værdi for virksomheden. 

Dette arbejde vil danne grundlaget for en forbedring eller afklaring af virksomhedens sikkerhedsniveau.

Jeg ligger stor vægt på at sikkerhed og etik forankres fra top til bund i virksomheden - dog er det vigtigste virksomheden brugere - med forankring af "sund
fornuft" og uddannelse - vil sikkerhedsfundamentet være stærkt. 

Specialer Bemærkninger

Ledelse af IT-
sikkerhed

I samarbejdet med bestyrelser, direktioner og ejerledere har jeg rådgivet omkring sikkerhedsproblematikken i mange år. Det har omhandlet
udarbejdelse af it-strategi, sikkerhedsstrategi, beredskabsplaner, GDPR, undersøgelse af nuværende sikkerhedsniveau samt en vurdering om
stilstand eller tiltag samt implementering af disse.

Processer til
håndtering af

Jeg har i de sidste 10 år opbygget en virksomhed omhandlende softwareløsninger og hosting. Dette betyder at sikkerhed er i højsædet vedr.
håndtering af data og beskyttelsen af disse. Igennem de sidste år med GDPR, EU lovgivning og offentlige krav på data, har min rejse været at
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digital
sikkerhed

vide hvad er lovkrav og hvilke løsninger er tilgængelige med både funktionalitet og virkemåde samt implementering af disse. 
Det vigtigste i processen er tilgængeligheden og forankring i virksomhedens organisation.

 

Referencer Bemærkninger

Kundecase 1 Krav til data
I forbindelse med kunde certi�cering var der krav til datasikkerhed. Jeg udarbejdede sikkerhedsanalyse med hovedvægten på risiko. Kunden
skulle herefter vurderede de områder som var i høj risiko og i fællesskab udarbejdede vi handlingsplaner for håndtering af de disse. 2021

Kundecase 2 IT-Strategi
Rådgivning og udarbejdelse af strategi til en top 200 virksomhed hvor sikkerhed vægtes på samme niveau som drift og oppetid. Strategien
omhandler 6 fokusområder og der er udarbejdet tilhørende handlingsplaner. Strategien afventer godkendelse. 2022

Kundecase 3 Vurdering og rådgivning
Kunden stod for afvikling af international salgsvirksomhed og opbygning/implementering nationalt - projektet omhandlede analyse af
salgsvirksomheden, herefter rådgivning om IT håndtering/lovkrav/ sikkerhed og handlingsplan for implementering. 2019-20

Kundecase 4 Sikkerhedsvurdering og anbefalinger
Udarbejdelse og fremlæggelse af sikkerhedsvurdering samt anbefalinger med økonomisk aspekt udarbejdet til bestyrelse for en top 200
virksomhed. Efter fremlæggelse udarbejdede jeg handlingsplan for bedringer med implementering. 2018-2019.

Kundecase 5 GDPR med krav til IT-poltik
På basis af GDPR har jeg hjulpet en del virksomheder med kravet om at virksomheden har en IT-poltik iht. GDPR. Hvad skal den indeholder, i
hvilket niveau og hvordan forankre jeg denne til medarbejderne.
Har rådgivet �ere virksomheder med GDPR, IT-politik og "Sund fornuft". 2018-2021

Kundecase 6 Cyberforsikring - Er din virksomhed dækket.
I forbindelse med at forsikringsselskaberne har et nyt produkt på hylden Cyberforsikring, har jeg udarbejdet vurdering med tilhørende
handlingsplan om virksomhederne imødekommer kravene for deres cyberforsikring. 2020-2022
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