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OVERSIGT

Vi har en anderledes 
indstilling til 
sikkerhed og 
overensstemmelse

Som med alt hos Amazon måles vores sikkerheds- og 
overensstemmelsesprogram primært på én ting: Vores kunders 
succes. Vores kunders krav er drivkraften bag vores portefølje af 
overensstemmelsesrapporter, attesteringer og certifikater, som 
giver vores kunder mulighed for at drive et sikkert skymiljø, 
som opfylder overensstemmelsesbetingelser.

Ved at bruge Amazon Web Services (AWS) kan du opnå besparelser 
og skalerbarhed samt bevare en solid sikkerhed og overholde 
myndighedskrav.
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Hos AWS er sikkerhed vores højeste prioritet. Intet er mere vigtigt 
for os end beskyttelse af dine data. Som kunde hos AWS har du 
fordel af et datacenter og en netværksarkitektur, som er bygget 
til at leve op til de mest sikkerhedsfølsomme virksomheders krav. 

Vi innoverer hurtigt skalerbare løsninger og inkorporerer konstant 
din feedback i AWS-tjenester. Dette er til fordel for dig, fordi vores 
løsninger forbedres med tiden, og vi udvikler konstant vores 
kernesikkerhedstjenester, f.eks. styring af identitet og adgang, 
logging og overvågning, kryptering og nøgleadministration, 
netværkssegmentering og standard DDoS-beskyttelse.

Du får også avancerede sikkerhedstjenester designet af vores 
teknikere, som har dyb indsigt i globale sikkerhedstendenser, hvilket 
giver dit team mulighed for proaktiv håndtering af risici i realtid. 
Dette betyder, at du kan vælge den sikkerhed, som svarer til dine 
behov, i takt med at du vokser, uden forskudsudgifter og med langt 
lavere driftsomkostninger, end hvis du selv står for din infrastruktur.

Rob Alexander
CIO, Capital One

"Vi har fået en langt mere 
aggressiv indstilling ved at anerkende, 

at vi kan implementere nogen af 
vores mest kritiske arbejdsbyrder 
i produktionen på AWS-platformen. 

Det er virkelig fremsynet."

OVERSIGT
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Et korrekt sikret miljø resulterer i et overensstemmende miljø. AWS 
har mange funktioner, som muliggør overensstemmelse, som du kan 
bruge til dine regulerede arbejdsbyrder i AWS-skyen. Disse funktioner 
giver dig mulighed for at opnå et højere skalerbart sikkerhedsniveau. 
Med skybaseret overensstemmelse får du en lavere tilmeldelsespris, 
nemmere drift og forbedret smidighed vha. et større overblik, højere 
sikkerhedskontrol og central automatisering.

Ved at bruge AWS får du fordelen ved de mange 
sikkerhedskontroller, vi driver, som derved reducerer det 
antal sikkerhedskontroller, du skal opretholde. Din egne 
overensstemmelses- og certificeringsprogrammer styrkes, mens 
du samtidigt sænker dine udgifter til vedligeholdelse og drift af 
dine specifikke sikkerhedsgarantikrav.

Mark Field 
CTO, Thermo Fisher Scientific

"Vi fik skyinfrastrukturen op at køre 
imponerende hurtigt til en langt 

lavere pris, end vi selv kunne have 
gjort det."

OVERSIGT
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SÅDAN DELER VI ANSVARET

Model for delt ansvar

Når du flytter din it-infrastruktur til AWS, går du over til en model 
med deling af ansvar som vist til venstre. Denne delingsmodel 
reducerer din driftsmæssige byrde, fordi vi driver, styrer og 
kontrollerer lagene af it-komponenter fra værtsoperativsystemet 
og virtualiseringslaget ned til faciliteternes fysiske sikkerhed, hvor 
tjenesterne køres. AWS er ansvarlig for sikkerheden udenfor skyen, 
og som kunde er du ansvarlig for sikkerhed i skyen. 

Ligesom du deler ansvaret for drift af it-miljøet med os, 
deler du også styring, drift og bekræftelse af it-kontroller.
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AWS – SIKKERHEDSANSVAR 
UDENFOR SKYEN
For at hjælpe dig med at få det bedste ud af 
sikkerhedskontrolstrukturen i AWS har vi udviklet et 
sikkerhedsgarantiprogram, som bruger de bedste praksisser 
for global beskyttelse af personlige oplysninger og data.

For at bekræfte, at vi opretholder et miljø med allestedsnærværende 
kontrol, som drives effektivt i vores tjenester og faciliteter i hele 
verden, søger vi vurderinger fra tredjepart. Vores kontrolmiljø 
omfatter politikker, processer og kontrolaktiviteter, som udnytter 
forskellige aspekter i Amazons overordnede kontrolmiljø. 

Det samlede kontrolmiljø omfatter de personer, processer og den 
teknologi, som er nødvendig for at etablere og opretholde et miljø, 
der understøtter driftseffektiviteten i vores kontrolstruktur. Vi har 
integreret relevante sky-specifikke kontroller, som er identificeret af 
førende brancheorganer for cloud-computing i vores kontrolmiljø. Vi 
overvåger disse branchegrupper for at identificere bedste praksisser, 
som du kan implementere, og for bedre at kunne hjælpe dig med at 
styre dit kontrolmiljø.

9
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Vi demonstrerer vores indstilling til overensstemmelse for at 
hjælpe dig med at bekræfte overensstemmelse med branche- og 
myndighedskrav. Vi samarbejder med eksterne godkendelsesorganer 
og uafhængige auditører for at give dig detaljerede oplysninger 
om de politikker, processer og kontroller, som vi etablerer og driver. 
Du kan bruge disse oplysninger til at udføre din kontrolevaluering 
og bekræftelsesprocedurer som påkrævet under gældende 
overensstemmelsesstandarder.

Du kan inkorporere de oplysninger, som vi giver om vores risiko- og 
overensstemmelsesprogrammer, i din overensstemmelsesstruktur. 
Vi bruger tusindvis af sikkerhedskontroller til at overvåge, at vi 
opretholder overensstemmelse med globale standarder og bedste 
praksisser. Vi giver dig tjenester som f.eks. AWS Config til at overvåge 
sikkerhed og overensstemmelse i dit miljø.

AWS Config

AWS Config er en fuldt administreret tjeneste, som giver dig en 
AWS-ressourceopgørelse, konfigurationshistorik samt meddelelser 
om konfigurationsændringer for at sikre sikkerheds- og lovmæssig 
overensstemmelse.

Med AWS Config kan du opdage eksisterende og slettede AWS-
ressourcer, bestemme din overordnede overensstemmelse mod 
regler og gå i dybden med en ressources konfigurationsdetaljer fra 
et ethvert tidspunkt. AWS Config muliggør konformitetskontrol, 
sikkerhedsanalyser, sporing af ressourceændringer og fejlfinding.

SÅDAN DELER VI ANSVARET
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KUNDE – SIKKERHED I SKYEN
På samme måde som med et traditionelt datacenter er du ansvarlig 
for at styre gæsteoperativsystemet, inkl. installation af opdateringer 
og sikkerhedsrettelser. Du er også ansvarlig for at styre tilknyttet 
applikationssoftware samt konfiguration af sikkerhedsgruppe-
firewall leveret af AWS. Dit ansvar varierer, afhængigt af de AWS-
tjenester du vælger, hvordan du integrerer disse tjenester i dit it-miljø 
samt gældende lovgivning 

For at styre dine AWS-ressourcer sikkert skal du gøre en af 
følgende tre ting:

• Vide, hvilke ressourcer, du bruger (liste over beholdninger). 

• Opsætte en sikker konfiguration af gæste-OS’et og applikationer 
på dine ressourcer (sikre konfigurationsindstillinger, rettelser og 
anti-malware).

• Kontrollere ændringer i ressourcerne (ændringsstyring).

AWS Service Catalog

Du kan bruge AWS Service Catalog til at oprette og styre kataloger 
over it-tjenester, som du har godkendt til brug på AWS, inkl. 
afbildninger af virtuelle maskiner, servere, software og databaser, 
for at gennemføre arkitektur med flere niveauer. Med AWS Service 
Catalog kan du styre almindeligt implementerede it-tjenester 
centralt, og det hjælper dig med at opnå konsekvent styring for at 
overholde dine krav til standardoverensstemmelse, mens brugere 
hurtigt kan implementere de godkendte it-tjenester, de har brug for. 
 

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty tilbyder trusselsregistrering og kontinuerlig 
sikkerhedsovervågning for ondsindet eller uautoriseret adfærd for 
at hjælpe dig med at beskytte dine AWS-konti og arbejdsbyrder. 
Tjenesten overvåger aktiviteter, som angiver en mulig 
kontokompromittering, potentielt kompromitteret forekomst 
eller rekognoscering af personer med ondsindede hensigter eller 
intellektuel ejendom og overvåger løbende dataadgangsaktivitet 
for afvigelser, som kan identificere uautoriseret adgang eller 
utilsigtet datalæk.

SÅDAN DELER VI ANSVARET
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SIKRINGSPROGRAMMER

Sikringsprogrammer

Certificeringer/attesteringer udføres af en uafhængig 
tredjepartsauditør. Vores certificeringer, auditørrapporter eller 
attesteringer for standardoverholdelse er baseret på auditørens 
arbejde.

Lovgivning/beskyttelse af personlige oplysninger og justeringer/
strukturer er specifikke for din branche eller funktion. Vi støtter 
dig ved at levere sikkerhedsfunktioner og dokumenter, som f.eks. 
operationelle protokoller, tilknytningsdokumenter og hvidbøger.

AWS' overholdelse af disse love og programmer er ikke 
formaliseret, enten fordi certificering ikke er tilgængeligt 
for cloud-leverandører, eller fordi certificeringen allerede er 
dækket af en større paraply i et af vores formelle certificerings/
attesteringsprogrammer. 

Vi kategoriserer AWS Assurance Programs i tre kategorier: 
certificeringer/attesteringer, lovgivning/beskyttelse af 
personlige oplysninger og justeringer/strukturer.
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Vores miljøer revideres løbende, og vores 
infrastruktur og tjenester er godkendt til at fungere 
under adskillige overholdelsesstandarder og 
branchecertificeringer på tværs af geografi og 
brancher, inkl. de nedenfor viste. Du kan bruge 
disse certificeringer til at validere implementationen 
og effektiviteten af vores sikkerhedskontroller. Vi 
tilføjer løbende programmer. Se webstedet for AWS 
Assurance Programs for den mest opdaterede liste.

 
PCI DSS 
AWS overholder som tjenesteudbyder standarderne for PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard) (siden 2010). 
Det betyder, at hvis du bruger produkter og tjenester fra AWS 
til at opbevare, behandle eller overføre kortindehaverdata, kan 
du regne med vores teknologiske infrastruktur, når du styrer din 
egen overensstemmelsescertificering for PCI DSS.

ISO 27001 
ISO 27001 er en hyppigt anvendt global 
sikkerhedsstandard, som sammenfatter kravene til systemer for 
styring af informationssikkerhed. Den giver en systematisk tilgang 
til styring af virksomheds- og kundeoplysninger, som er baseret på 
periodiske risikovurderinger.

Global

ISO 27018 
Beskyttelse af 

personoplysninger

CSA 
Cloud Security 

Alliance Controls

PCI DSS 
Level 1 

Betalingskort- 
standarder

ISO 9001 
Global 

kvalitetsstandard

SOC 1 (Service 
Organization  

Control 1) 
Revisionskontrol- 

rapport

ISO 27001 
Sikkerhedsstyrings- 

kontroller

SOC 2 (Service 
Organization 

Control 2) 
Rapport om sikkerhed, 

tilgængelighed og 
fortrolighed

ISO 27017 
Cloud-specifikke 

kontroller

SOC 3 (Service 
Organization 

Control 3) 
Rapport om generelle 

kontroller

FFIEC (Federal 
Financial Institutions 

Examination 
Council) 

Lovgivning om 
finansieringsinstitut

ITAR 
(International 
Traffic in Arms 
Regulations) 

International 
våbenlovgivning

CJIS 
Det amerikanske 
Criminal Justice 

Information 
Services

FIPS (Federal 
Information 
Processing 
Standards) 

Offentlige 
sikkerhedsstandarder

MPAA (Motion 
Picture Association 

of America) 
Beskyttet medieindhold

DoD (Department 
of Defense 

SRG (Security 
Requirements 

Guide) 
DoD-databehandling

FISMA 
Den amerikanske 

Federal Information 
Security 

Management Act

NIST 
Det amerikanske 
National Institute 
of Standards and 

Technology

FedRAMP 
(Federal Risk and 

Authorization 
Management 

Program) 
Offentlige datastandarder

GxP 
Retningslinjer 
og lovgivning 
om kvalitet

SEC Rule (Securities 
and Exchange 

Commission Rule) 
17a-4(f) 
Finansielle 

datastandarder

FERPA (Family 
Educational Rights 

and Privacy Act) 
Vedtægt om beskyttelse 
af personlige oplysninger 

i undervisning

HIPAA (Health 
Insurance 

Portability and 
Accountability Act) 

Beskyttet 
sundhedsinformation

VPAT (Voluntary 
Product Accessibility 
Template) / Section  

508 
Tilgængeligheds- 

standarder

USA

FISC  
[Japan] 

Finansbranchens 
informationssystemer

IRAP  
[Australien] 

Australske 
sikkerhedsstandarder

K-ISMS  
[Korea] 
Koreansk 

informationssikkerhed

MTCS Tier 3 
[Singapore] 

Cloud-
sikkerhedsstandard 
med flere niveauer

My Number 
Act [Japan] 
Beskyttelse af 

personoplysninger

Asien/Stillehavet

C5 [Tyskland] 
Operationel 

sikkerhedsattestation

Cyber Essentials 
Plus [UK] 

Beskyttelse mod 
cybertrusler

ENS High 
[Spanien] 

Spanske offentlige 
standarder

G-Cloud [UK] 
UK offentlige 
standarder

IT-Grundschutz 
[Tyskland] 

Metodologi for 
basislinjebeskyttelse

Europa

SIKRINGSPROGRAMMER



NEM BRUGERVE JLEDNING OM SIKKERHED OG OVERENSSTEMMELSE 15

AWS Artifact

Du kan gennemse og downloade rapporter og oplysninger om 
mere end 2500 sikkerhedskontroller ved at bruge AWS Artifact, 
vores automatiserede rapporteringsredskab til overensstemmelse, 
som er tilgængeligt på AWS Management Console.

AWS Artifact giver adgang efter behov til vores sikkerheds- 
og overensstemmelsesdokumenter, også kendt som 
revisionsartefakter. Du kan bruge artefakterne til at demonstrere 
din AWS-infrastrukturs sikkerhed og overensstemmelse overfor 
dine auditører eller tilsynspersoner

Eksempler på revisionsartefakter omfatter rapporter for SOC 
(System and Organization Controls) og PCI (Payment Card 
Industry).

ISO 27017 
ISO 27017 giver vejledning om informationssikkerhedsaspekterne 
ved cloud-computing, og anbefaler implementering af cloud-
specifikke informationssikkerhedskontroller, som supplerer 
vejledningen i standarderne ISO 27002 og ISO 27001. Denne 
regel for god praksis giver vejledning til implementering af 
informationssikkerhedskontroller, som er specifikke for cloud-
serviceudbydere. AWS' attestering til ISO 27017-vejledning 
demonstrerer vores fortsatte forpligtelse til at stemme overens med 
globalt anerkendte bedste praksisser og bekræfter også, at AWS har 
et system med yderst præcise kontroller på plads, som er specifikke 
for cloud-tjenester.

ISO 27018 
ISO 27018 er en regel for god praksis, som fokuserer 
på beskyttelse af persondata i skyen. Den er baseret på 
informationssikkerhedsstandarden ISO 27002 og giver vejledning 
til implementering af ISO 27002-kontroller, som gælder for 
Public Cloud PII (personlige id-oplysninger). AWS' afstemning 
med og uafhængig tredjepartsvurdering af denne internationalt 
anerkendte regel for god praksis demonstrerer AWS' forpligtelse 
til fortroligheden og beskyttelsen af dit indhold.

SIKRINGSPROGRAMMER
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AWS Artifact

Certificeringer/attesteringer udføres af en uafhængig 
tredjepartsauditør. Vores certificeringer, auditørrapporter eller 
attesteringer for standardoverholdelse er baseret på auditørens 
arbejde.

Lovgivning/beskyttelse af personlige oplysninger og 
justeringer/strukturer er specifikke for din branche eller 
funktion. Vi støtter dig ved at levere sikkerhedsfunktioner 
og dokumenter, som f.eks. operationelle protokoller, 
tilknytningsdokumenter og hvidbøger.

AWS' overholdelse af disse love og programmer er ikke 
formaliseret, enten fordi certificering ikke er tilgængelig for 
cloud-leverandører, eller fordi certificeringen allerede er 
dækket af en større paraply i et af vores formelle certificerings/
attesteringsprogrammer. 

FedRAMP 
Et amerikansk offentligt program til sikring af standarder for 
vurdering, autorisation og fortsat overvågning af sikkerhed. 
FedRAMP følger NIST og FISMAs definerede kontrolstandarder.

AWS tilbyder FedRamp-overensstemmende systemer, som har 
fået godkendelser, adresserer FedRamp-sikkerhedskontrollerne, 
bruger påkrævede FedRAMP-skabeloner til de sikkerhedspakker, 
som postes i det sikre FedRAMP-lager, er blevet vurderet af 
en akkrediteret 3PAO (tredjepartsvurderingsorganisation) og 
opretholder løbende overvågningskrav fra FedRAMP.

DoD Cloud Security Model (CSM) 
Standarder for cloud-computing udstedt af det amerikanske 
Defense Information Systems Agency (DISA) og dokumenteret i 
Department of Defense (DoD) Security Requirements Guide (SRG). 
DoD-arbejdsbyrdeejere, som har unikke arkitektoniske krav pga. 
Deres on DISA Impact Level (IL), får hermed en autorisationsproces.

HIPAA 
Den amerikanske Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) indeholder strenge sikkerheds- og 
overensstemmelsesstandarder for organisationer, som behandler 
eller opbevarer (PHI) (beskyttet sundhedsinformation). AWS giver 
dækkede enheder og deres virksomhedspartnere, som er underlagt 
HIPAA, mulighed for at udnytte det sikre AWS-miljø til at behandle, 
opretholde og lagre PHI.

SOC 
AWS System and Organization Controls (SOC) Reports er 
uafhængige undersøgelsesrapporter fra tredjepart, som 
demonstrerer, hvordan AWS opnår de vigtigste kontroller og 
målsætninger for overensstemmelse.

Formålet med disse rapporter er at hjælpe dig og dine auditører 
med at forstå de kontroller, som AWS har etableret til at støtte 
drift og overensstemmelse. Der er tre slags AWS SOC-rapporter:

• SOC 1: Giver information om AWS' kontrolmiljø, som kan være 
relevant for dine interne kontroller for finansiel rapportering 
(ICFR), samt information til vurdering af effektiviteten af din 
ICFR (Internal Control over Financial Reporting). 

• SOC 2: Giver dig og tjenestebrugere med virksomhedsbehov 
en uafhængig vurdering af AWS' kontrolmiljø, som er relevant 
for systemernes sikkerhed, tilgængelighed og fortrolighed.

• SOC 3: Giver dig og tjenestebrugere med virksomhedsbehov 
en uafhængig vurdering af AWS' kontrolmiljø samt giver 
information om systemernes sikkerhed, tilgængelighed og 
fortrolighed uden at afsløre intern information i AWS.

SIKRINGSPROGRAMMER
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Sikring
af dit

indhold
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SIKRING AF DIT INDHOLD

AWS er opmærksom på beskyttelse af dine 
personoplysninger. Du ejer altid dit indhold, inkl. 
muligheden for at kryptere det, flytte det og styre 
tilbageholdelse. Vi leverer redskaber, som giver dig 
mulighed for nem kryptering af dine data i transit 
og inaktiv tilstand for at hjælpe med at sikre, at kun 
autoriserede brugere har adgang til det.

AWS CloudHSM

Tjenesten AWS CloudHSM giver dig mulighed for at beskytte dine 
krypteringsnøgler med hardware sikkerhedsmodeller (HSM'er), 
som er designet og valideret til myndighedsstandarder for sikker 
nøgleopbevaring. Du kan sikkert generere, opbevare og styre de 
kryptografiske nøgler, som bruges til datakryptering, så det kun 
er dig, der har adgang til dem.

Kryptering på serverside

Du kan bruge Amazon S3 Server Side Encryption (SSE), hvis du 
foretrækker, at Amazon S3 står for krypteringsprocessen for dig. 
Data krypteres med en nøgle, som er genereret af AWS, eller 
med din nøgle afhængigt af dine krav. Med Amazon S3 SSE kan 
du kryptere data ved upload ved ganske simpelt at tilføje en 
yderligere anmodningsheader, når objektet skrives. Dekryptering 
sker automatisk, når data hentes.
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AWS giver dig den kontrol, du har brug for, for 
at overholde regional og lokal lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger. Designet af din 
globale infrastruktur giver dig mulighed for at 
bevare total kontrol over de placeringer, hvor dine 
data er fysisk opbevaret, hvilket hjælper dig med at 
overholde krav til dataplacering.

Med AWS ved du, hvem der får adgang til dit 
indhold, og hvilke ressourcer din organisation 
forbruger på ethvert tidspunkt. Detaljeret kontrol 
af identitet og adgang kombineret med konstant 
overvågning for sikkerhedsinformation i næsten 
realtid sikrer, at de rette ressourcer har den rette 
adgang til enhver tid, uanset hvor i verden din 
information opbevares.

Bemærk: Vi tilgår og bruger ikke dit indhold til noget formål andet end at give 
dig eller dine slutbrugere de udvalgte AWS-tjenester. Vi bruger aldrig dit indhold 
til vores egne formål, inkl. markedsføring eller reklame.

AWS Styring af identitet og adgang

Identity and Access Management (IAM) giver dig mulighed for at 
styre adgang til tjenester og ressourcer i AWS sikkert. Ved brug af 
IAM kan dine administratorer oprette og styre brugere og grupper 
i AWS samt anvende tilladelser til at godkende og afvise deres 
adgang til AWS-ressourcer. Sammenslutning giver mulighed for, 
at AIM-roller kortlægges til tilladelser fra centrale mappetjenester.  
 

Amazon Macie

Amazon Macie bruger maskinel indlæring til automatisk opdagelse, 
klassificering og beskyttelse af følsomme data. Macie genkender 
følsomme data, som f.eks. Personlige id-oplysninger (PII) eller 
intellektuel ejendom , og overvåger løbende dataadgangsaktivitet 
for afvigelser, som kan identificere uautoriseret adgang eller 
utilsigtet datalæk. 

SIKRING AF DIT INDHOLD
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Reducér risiko, og muliggør vækst ved at bruge 
vores aktivitetsovervågningstjenester, som opdager 
ændringer i konfiguration samt sikkerhedshændelser 
i hele dit system, selv integrering af vores tjenester 
med dine eksisterende løsninger, til at forenkle dine 
drifts- og overensstemmelsesrapporter.

Vi videregiver ikke dit indhold, medmindre det er 
påkrævet ved lov, at vi gør dette for at overholde 
lovgivning eller pga. en gyldig og bindende 
anmodning fra en myndighed eller et tilsynsorgan. 
I tilfælde, hvor det er påkrævet, at vi videregiver dit 
indhold, giver vi først dig besked herom, så du kan 
søge beskyttelse mod videregivelse.

Vigtigt: Hvis vi ikke har tilladelse til at give dig besked, eller der er tydelige 
tegn på ulovligheder i forbindelse med brugen af Amazons produkter eller 
tjenester, giver vi dig ikke besked herom, før vi videregiver dit indhold.

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

AWS Microsoft AD gør det nemt at opsætte og drive Microsoft 
Active Directory i AWS Cloud eller forbinde dine AWS-ressourcer 
til en eksisterende Microsoft Active Directory i det lokale miljø.

Adgang for brugere, der er medlem af et organisationsnetværk

Brugere, der er medlem af et organisationsnetværk, er brugere 
(eller programmer), som ikke har AWS Accounts. Med roller kan 
du give dem adgang til dine ressourcer i AWS i en tidsbegrænset 
periode. Dette er nyttigt, hvis du har ikke-AWS-brugere, som du 
kan godkende hos en ekstern tjeneste, som f.eks. Microsoft Active 
Directory, LDAP eller Kerberos.

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail registrerer AWS API-kald og leverer logfiler, 
som omfatter opkaldsidentitet, tid, kilde-IP-adresse, 
anmodningsparametre samt svarelementer. Du kan bruge 
opkaldshistorikken fra CloudTrail til at muliggøre sikkerhedsanalyse, 
sporing af ressourceændringer samt overensstemmelsesrevision.

SIKRING AF DIT INDHOLD
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AWS REGIONS

Her opbevares dit indhold
AWS-datacentre er bygget i klynger i forskellige lande i hele verden. 
Vi henviser til hvert af vores datacentre i et givet land som en AWS 
Region. Du har adgang til adskillige AWS Regions i hele verden, og 
du kan vælge at bruge én AWS Region, alle AWS Regions eller en 
vilkårlig kombination af AWS Regions. 

Du bevarer total kontrol over, hvilke AWS Region(s), dine data 
opbevares i fysisk, hvilket gør det nemt at overholde dine krav 
til overensstemmelse og dataplacering. Eksempel: Hvis du er 
europæisk kunde, kan du vælge at implementere dine AWS-tjenester 
udelukkende i EU (Frankfurt) Region. Hvis du foretager dette valg, 
opbevares dit indhold udelukkende i Tyskland, medmindre du 
vælger en anden AWS Region.

SIKRING AF DIT INDHOLD



22NEM BRUGERVEJLEDNING OM SIKKERHED OG OVERENSSTEMMELSE

 
DRIFTSKONTINUITET



NEM BRUGERVE JLEDNING OM SIKKERHED OG OVERENSSTEMMELSE 23

DRIFTSKONTINUITET

Vores infrastruktur har et højt tilgængelighedsniveau, 
og vi giver dig de funktioner, du har brug for til at 
implementere en robust it-arkitektur. Vores systemer 
er designet til at tolerere system- eller hardwarefejl 
med minimal kundepåvirkning.

AWS Cloud understøtter mange populære 
katastrofeberedskabsarkitekturer fra "vågeblus"-
miljøer, som er klar til opskalering med et øjebliks 
varsel, til "standby"-miljøer, som muliggør hurtig 
failover.

Det er vigtigt at bemærke, at:
• Alle datacentre er online og betjener kunder. Intet datacenter 

er "koldt". I tilfælde af fejl flytter automatiserede processer din 
datatrafik væk fra det påvirkede område.

• Ved at distribuere applikationer over flere AWS Availability 
Zones kan du forblive robust ved de fleste fejltilstande, inkl. 
naturkatastrofer eller systemfejl.

• Du kan opbygge yderst robuste systemer i skyen ved at 
implementere flere tilfælde i flere AWS Availability Zones 
og bruge datareplikering til at opnå ekstremt hurtig 
genoprettelsestid og genoprettelsespunktmål.

• Du er ansvarlig for styring og test af sikkerhedskopien og 
genoprettelse af dit informationssystem, som er bygget på 
AWS-infrastrukturen. Du kan bruge AWS-infrastrukturen til 
at muliggøre hurtigere katastrofeberedskab for dine kritiske 
it-systemer uden at pådrage dig infrastrukturudgifter ved et 
ekstra fysisk sted.

Flere oplysninger fås ved at besøge aws.amazon.com/disaster-
recovery
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AUTOMATISERING
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AUTOMATISERING

Automatisering af sikkerhedsopgaver på AWS giver 
dig mulighed for at være mere sikker ved at reducere 
menneskelige konfigurationsfejl og give dit team 
mere tid til at fokusere på andet arbejde, som er 
kritisk for din virksomhed. Dine sikkerhedsteams kan 
bruge sikkerhedsautomatisering og API-integration til 
at blive mere reaktionsdygtige og behændige, så det 
er nemmere at arbejde tæt sammen med udviklings- 
og driftsteams for at skabe og implementere kode 
hurtigere og sikrere. 

Ved at automatisere kontroller af infrastruktur og 
programsikkerhed, når ny kode implementeres, 
kan du konstant indføre dine sikkerheds- og 
overensstemmelseskontroller for at sikre fortrolighed, 
integritet og tilgængelighed på alle tidspunkter. 
Du kan automatisere i et hybridmiljø med vores 
informationsstyring og sikkerhedsredskaber for nem 
integrering af AWS som en problemfri og sikker 
forlængelse af dine lokale og ældre miljøer.

Amazon Inspector

Amazon Inspector er en automatiseret sikkerhedsvurderingstjeneste, 
som hjælper med at forbedre sikkerhed og overensstemmelse 
for applikationer i AWS. Amazon Inspector vurderer automatisk 
applikationer for sårbarheder eller afvigelser fra bedste praksis. 
Efter udførelse af en vurdering producerer Amazon Inspector en 
detaljeret liste over sikkerhedsresultater i med alvorsgrad i prioriteret 
rækkefølge.

For at du kan komme hurtigt i gang, har Amazon Inspector 
en vidensbase med hundredvis af regler, som er kortlagt til 
almindelige bedste praksisser for sikkerhed samt definitioner for 
sikkerhedsrisici. Eksempler på indbyggede regler omfatter kontrol 
af, om root-login er aktiveret, eller om softwareversioner, der 
udgør en sikkerhedsrisiko, er installeret. Disse regler opdateres 
regelmæssigt af AWS-sikkerhedsresearchere.



 

RESSOURCER
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RESSOURCER

Partnere og Marketplace
AWS Partner Network (APN) har løsninger, som muliggør 
automatisering og fleksibilitet, skalerer med dine arbejdsbyrder, 
og du betaler kun for det, du har brug for og anvender.

Find, implementer og styr nemt disse skyklare softwareløsninger, 
inkl. software as a service-produkter (SaaS) på få minutter fra AWS 
Marketplace. Disse løsninger arbejder sammen for at hjælpe med at 
sikre dine data på måder, som ikke er muligt lokalt, med tilgængelige 
løsninger til et bredt udvalg af arbejdsbyrder og use cases.

Få flere oplysninger ved at besøge aws.amazon.com/partners 
og aws.amazon.com/marketplace

UDDANNELSE
Uanset om du lige er startet, bygger videre på eksisterende 
it-kvalifikationer eller skærper din skyviden, kan AWS Training 
hjælpe dig med at fremme din forståelse, så du kan være mere 
effektiv i din brug af skyen.

Flere oplysninger fås ved at besøge aws.amazon.com/training 

HURTIGE VEJLEDNINGER
Brug vores hurtige vejledninger, så du kan følge bedste praksisser 
til at starte din opsætning af AWS-sikkerhedskonfiguration 
og bygge et solidt fundament for at leve op til dine globale 
overensstemmelseskrav.

Flere oplysninger fås ved at besøge aws.amazon.com/quickstart


