
IT Sikkerhed i proces, pakkeri 
og warehouse 

Windows server 2003 applikationer 
Windows XP applikationer 
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Seminaret afholdes i: 

 
Danish Crown A/S 

Østbirkvej 2, Lokale 1 
8700 Horsens 

 

Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne 



IT sikkerhed i proces, pakkeri og warehouse  

9.00 - 9.15 
Registrering 

9.15 - 9.30 
Velkomst og introduktion  
Carsten Nøkleby, SESAM-World 

Hør om de muligheder som er ifm. sikring af it systemer der bygger på ældre operativsystemer som Windows XP og Windows Server 

2003. Hør om hvorledes systemerne bør opbygges for, at øge IT sikkerheden i produktionsmiljøerne, ift. Windows opdateringer, ekstern 

adgang til systemerne og password politik.   

Får information om hvorledes infrastrukturen kan opbygges for automationsløsninger for at sikre optimal drift og sikre et robust og sik-

kert produktions og automationssystem. 

Få et billede af den proces man kan gennemføre for at sikre ens infrastruktur: Analyse, design, implementering og test.  

Hør om forskellige læsningsmuligheder for eksisterende og nye installationer.  

Grundfos producere pumper 24-7, hvilket stiller store krav til IT løsningerne, der skal være robuste og sikre. I dag hvor alt bygger på ét net-

værk, er der store krav til hvorledes opdateringer af operativsystemer er struktureret for at sikre, at de nyeste service patches er installeret. 

Hør om de udfordringer der har været og er i forbindelse med opdateringer og vedligeholdelse af produktions IT udstyr.  

Der arbejdes på at øge modenheden i produktionen i forhold til IT sikkerhed. Målet er, at få skabt en gensidig forståelse mellem IT afdelin-

gen og produktionen for de forretningskonsekvenserne og sandsynligheder, der er ved en given IT løsning. Hør om Grundfos erfaringer 

med:  

 Kortlægge sikkerhedsrisici i produktionen 

 Valg af værktøjer 

 Ændre adfærd 

 Implementering og opgradering af systemer 

 

Hør om de muligheder som Grundfos har identificeret for at fjerne passwords i produktionsmiljøet. Hvad er der af alternative løsninger og 

hvad stiller det af krav til it, automationsleverandører og udstyrsleverandører? Hør om de it sikkerhedsløsninger som kan anvendes til be-

skyttelse af systemer der bygger på Windows XP operativsystemet. 

Hør om IT sikkerhedspolitikken og hvorledes Grundfos arbejder med IT sikkerhed som producerende virksomhed og hvorledes arbejdet 

struktureres og organiseres. 

11.05 - 11.50 
IT sikkerhed i producerende virksomhed 
Jes Beirholm, Grundfos A/S 

10.50 - 11.05 
Kaffepause 

10.15 - 10.50 
It sikkerhed for gammelt og nyt automationsudstyr 
Per Thyme og Mads Laier, Rockwell Automation 

Center for Cybersikkerhed producerer jævnligt situationsbilleder, som viser et billede af den danske situation på cyberområdet. Få et 

billede af de avancerede cyberangreb, som Center for Cybersikkerhed ser og hvorledes disse har relation til proceskontrolsystemer. Bliv 

orienteret om de muligheder der er for at få overblik over trusselsbilledet og de umiddelbare risici.   

Analysen fra SESAM afslører, at det står slemt til med it sikkerheden i proces, pakkeri og warehouse løsninger, og det faktum, at opera-

tivsystemerne skifter hurtigere end de producerende virksomheder kan følge med til.  F.eks. Microsoft vil efter 8. april 2014 ikke længe-

re udsende opdateringer til Windows XP ud over opdateringer til detektering af malware. Efter denne dato vil udstyr, der benytter Win-

dows XP, blive en stadigt mere sårbar platform, som hackere må forventes at ville gå målrettet efter at udnytte Hør om de forholdsregler 

som virksomheder må gøre for at sikre deres it systemer og automationssystemer.  

9.30 - 10.15 
Det aktuelle trusselsbillede i Cyberspace - Proceskontrolsystemer 
Thomas Kristmar, Netsikkerhedschef, Center for Cybersikkerhed 



13.00 - 13.40 
Frokost 

14.25 - 15.00 
Nutidens it-sikkerhedsudfordring og forretningsmæssige risici  
Jesper Zerlang & Christian Have, Logpoint A/S 

15.45 - 17.00  
Afslutning og  Rundvisning på Danish Crown A/S  

13.40 - 14.25 
Erfaringer med analyse af it sikkerheden i forhold til applikationer der køre på 
Windows XP og server 2003 
Thomas Page Pedersen, Danish Crown A/S 

Danish Crown vil prøve, at give et billede af deres strategi og den proces som de anvender for at sikre, at software applikationer der køre 

på operativsystemet Windows XP. Hør desuden om den kontinuerlige proces der foregår for at analyser IT sikkerheden i produktionsmil-

jøet. Indlægget vil fokusere på følgende elementer:  

 Hvilke initiativer er taget for at få et overblik over kørende hardware og software, og de tilhørende operativsystemer?  

 Hør om de valgte metoder og værktøjer for at få et robust it system.  

 Hvad er udfordringerne med Windows XP? 

 Hør om den proces der foregår for at sikre Windows XP applikationer. 

 Få et billede af de erfaringer som er gjort ift. beskyttelse af Windows XP applikationer. 

 Hør om de løsninger som er valgt? 

 Hør om den strategi der er fremadrettet ift. skift af operativsystemer.  

Identificer sikkerhedshuller og adfærdsafvigelser i dit netværk og få et tydeligt overblik over, hvad potentielle hackere kan opnå ved at 

angribe virksomhedens mest værdifulde aktiver. 

Mønstergenkendelse er et centralt element i at kunne kontrollere sit netværk. Opsamling af digitale logs fra netværksaktiviteter kan for-

hindre uregelmæssig adfærd på netværket, og muliggøre proaktiv handling - både internt og eksternt. 

I dette indlæg kan du høre: 

 Hvordan virksomhedens ansvarlige kan opnå en effektiv styring af virksomhedens sikkerhed samt holde styr på, hvor godt virksom-

heden lever op til IT revisionskrav og compliance 

 Hvorledes opsamling af alle virksomhedens logs – de digitale fingeraftryk - kan bruges aktivt til at identificere potentiel kriminel 

adfærd eller driftsmæssig ustabilitet  

 Flere eksempler på implementering af denne løsning og gennemgang af, hvordan løsningen har tilsikret forskellige virksomheders 

it-sikkerhed 

Indlægget tager udgangspunkt i reelle kundeløsninger. 

11.45 - 13.00 
WORKSHOP 2 

15.00 -  15.10 
Kaffepause  

15.10 - 15.45 
It sikkerhed for automationsløsninger baseret på nyt og gammelt udstyr. 
Jacob Drescher, Schneider Electric 

Få indblik i de metoder og procedure, der kan blive nødvendige i forbindelse med anvendelse af IT udstyr på netværket, for at opretholde 

et givet IT sikkerhedsniveau for både gammelt og nyt udstyr.  

 Hvorledes håndteres applikationer baseret på Windows XP udstyr i produktionen i forhold til it sikkerhed? 

 Hvorledes kan it sikkerheden verificeres.  

 Hvorledes kortlægges hardware og software i produktionen? 

11.50 - 13.00 
WORKSHOP 1  

 Hvorledes skabes overblik over it systemer? 

 Findes der nogle metoder og templates? 

 Hvorledes kan it systemer sikres  - opgradering eller 

isolation? 

 Hvad er udfordringerne? 

Program 

 Hvorledes risikovurderes? 

 Hvem bliver involveret i at vurdere konsekvenser og dermed 

risikoprofil? 

 Har i metoder eller værktøjer til denne opgave? 

 Hvorledes identificeres kritisk udstyr? 



IT sikkerhed i proces, pakkeri og warehouse  

Seminaret 11. november afholdes hos 

Danish Crown 

Østbirkvej 2, Lokale 1, 

8700 Horsens 

 

Tilmelding  

www.sesamdanmark.dk/tilmelding  

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.  

 

Sidste tilmeldingsfrist  

Fredag den 07-11-2014 

 

Pris  

Pris for deltagelse  

1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM. 

4.000 kr.  ekskl. moms (**)  for ikke medlemmer 

 
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.  

(**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de 1.800 kr. krediteres ved 

indmeldelse i foreningen.  

Networking på seminaret  

Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser 

inden for fagområdet.  

 

Afmelding  

Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.  

Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderli-

gere oplysninger, så kontakt os venligst  

 

SESAM-WORLD 

Mommarkvej 2 

8600 Silkeborg 

Denmark 

Tel. +45 7240 1464 

info@sesam-world.dk 

www.sesam-world.dk 

Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirk-

somheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SE-

SAM arrangementerne for medlemspris. 

Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder 

frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. 

IT sikkerhed – Hvad findes der af løsninger i forbindelse med produktions it med Windows XP operativsystem? 

Seminaret har til formål, at give en viden om og forståelse for de problemstillinger, der er til IT udstyr og netværk i et 

produktionsmiljø—proces, pakkeri og warehouse. Mødet vil have fokus på praktiske løsninger, og muligheder, og der 

bliver mulighed for, at høre om de erfaringer forskellige danske virksomheder har gjort sig, i forbindelse med sikker-

hed og vedligeholdelse af it systemer og netværk i produktionen. På mødet vil problemstillingen om åbenhed for 

medarbejdernes adgang til system, kontra den nødvendige sikkerhed for, at forhindre andres adgang til systemerne 

blive behandlet.  

IT system livscyklus er en udfordring set i forhold til it sikkerhed og  de tilhørende konfigurationer af operativsyste-

mer, interfaces og automationsplatforme fra for eksempel Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, 

Beckhoff, B&R, Emerson, etc. En udfordring er, at holde styr på patch opgraderinger af operativsystemer og patch 

opgradering af automationsplatformene. 

Generelt viser analyser at 8/10 af systemerne i producerende virksomheder køre stadig, selv om systemerne er for-

ældet – det er en udfordring.  Det viser sig, at de mange forældede systemer køre lang tid efter at de er erklæret 

forældet af leverandørerne. 

 

Følgende temaer vil blive berørt på seminaret:  

 Hvorledes kortlægges hardware og software i produktionen? 

 Hvorledes håndteres Windows XP og server 2003 udstyr i produktionen i forhold til it sikkerhed? 

 Risikovurdering 

 Sikkerhedskrav 

 Test af sikkerheden 

 Løsninger (system, procedure og kultur) 

 Gennemgang af cases 

 Hvad er udfordringerne med Windows XP og server 2003? 

 Hvorledes sikres it systemer på Windows XP platformen og server 2003? 

 Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med produktionsmiljøet? 

 

Få indblik i de procedure, der kan blive nødvendige i forbindelse med anvendelse af IT udstyr på netværket, for at 

opretholde et givet IT sikkerhedsniveau. F.eks. Anvendelse af IP adresser til download til produktionsudstyr. 

Bliv introduceret til forskellige metoder til at gennemføre IT sikkerheds analyser, som ser på systemer, procedure og 

organisation. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og kolleger. 

Praktisk info 


