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OVERSIKT

Vi tenker
annerledes om
sikkerhet og
samsvar.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R

Som med alt hos Amazon er suksessen med vårt sikkerhets- og
samsvarsprogram primært målt av én ting: våre kunders suksess.
Kundenes krav driver vår portefølje med samsvarsrapporter, attester
og sertifiseringer, som gjør at kundene kan kjøre et sikkert skymiljø
som overholder alle krav og regler.
Ved å bruke Amazon Web Services kan du både spare og
skalere mens du fortsatt får robust sikkerhet og overholder
relevante forskrifter.
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OVERSIKT

Hos AWS er sikkerhet øverste prioritet. Ingenting er viktigere for
oss enn å beskytte dine data. Som kunde hos AWS kan du dra

«Vi har tatt en mer aggressiv
holdning, og anerkjenner at vi
kan distribuere noen av våre mest
kritiske produksjonsbelastninger på
AWS-plattformen. Dette endrer alt.»

nytte av et datasenter og en nettverksarkitektur som er bygd for
å oppfylle kravene til de fleste sikkerhetssensitive organisasjoner.
Vi kommer stadig med nye innovasjoner, og innlemmer
kontinuerlig tilbakemeldinger fra dere i AWS-tjenester. Dette er
en klar fordel for deg, siden løsningene våre blir bedre over tid, og
vi utvikler alltid de viktigste sikkerhetstjenestene videre, slik som
administrasjon av identitet og tilgang, loggføring og overvåking,
kryptering og nøkkeladministrasjon, nettverkssegmentering samt
standard DDoS-beskyttelse.
Du får også avanserte sikkerhetstjenester som er utformet av
ingeniører med stor innsikt i globale sikkerhetstrender – dette gjør

Rob Alexander
CIO, Capital One

at teamet ditt proaktivt kan ta hånd om risikoer som oppstår, i
sanntid. Det betyr at du kan velge den sikkerheten som oppfyller
dine behov mens organisasjonen vokser, uten forhåndsutgifter og
med mye lavere driftskostnader enn hvis du hadde administrert
din egen infrastruktur.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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OVERSIKT

Et ordentlig sikret miljø gir et miljø som overholder forskriftene.
AWS har mange funksjoner som muliggjør samsvar, og du kan
bruke dem til regulerte arbeidsbelastninger i AWS-skyen. Disse
funksjonene gir et høyere sikkerhetsnivå. Skybasert samsvar gir
lavere startkostnader, enklere drift og forbedret fleksibilitet ved
å gi mer oversikt, sikkerhetskontroll samt sentral automatisert.

«Vi fikk den skybaserte infrastrukturen
i gang på rekordtid, til en mye lavere pris
enn vi hadde trodd.»

Ved å bruke AWS får du fordelene ved de mange
sikkerhetskontrollene vi fører, noe som reduserer antall
sikkerhetskontroller som du må utføre. Dine egne samsvars- og
sertifiseringsprogrammer styrkes, samtidig som du reduserer

Mark Field

CTO, Thermo Fisher Scientific

kostnadene for vedlikehold og drift av dine spesifikke sikkerhetskrav.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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SLIK DELER VI ANSVARET

Modell for delt ansvar
Når du flytter IT-infrastrukturen til AWS, vedtar du modellen med
delt ansvar, som vises til venstre. Denne delte modellen reduserer
driftsbelastningen, fordi vi driver, administrerer og kontrollerer lagene
med IT-komponenter fra vertsdriftssystemet, og virtualiseringslag
ned til den fysiske sikkerheten av anleggene der tjenestene drives.
AWS er ansvarlig for sikkerheten til skyen, og som kunde er du
ansvarlig for sikkerheten i skyen.
Akkurat som du deler ansvaret for å dele IT-miljøet med oss, deler
du også administrasjonen, driften og verifiseringen av IT-kontrollene.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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SLIK DELER VI ANSVARET

AWS–SIKKERHET FOR SKYEN
For at du skal få mest mulig ut av AWS’ rammeverk for
sikkerhetskontroll, har vi utviklet et sikkerhetsprogram som bruker
beste praksiser innen globalt personvern og databeskyttelse.
Vi bruker uavhengige vurderinger fra tredjeparter for å validere at vi
opprettholder et kontrollmiljø som dekker alt og som drives effektivt
i våre tjenester og anlegg over hele verden. Vårt kontrollmiljø
inkluderer retningslinjer, prosesser og kontrollaktiviteter som bruker
ulike aspekter av Amazons generelle kontrollmiljø.
Det samlede kontrollmiljøet omfatter menneskene, prosessene og
teknologien som er nødvendig for å etablere og vedlikeholde et
miljø som støtter driftseffektivitet i vårt kontrollrammeverk. Vi har
integrert gjeldende skyspesifikke kontroller i vårt kontrollmiljø, og
disse er identifisert av ledende organer innen cloud computing. Vi
overvåker disse bransjegruppene for å identifisere beste praksiser
som du kan implementere, og kunne bedre hjelpe deg med å
administrere kontrollmiljøet ditt.

HURTIGREFERANSE FOR SIKKERHET OG SAMSVAR
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SLIK DELER VI ANSVARET

Vi tilkjennegir vår stilling til samsvar for å hjelpe deg med å verifisere
samsvar med industri- og myndighetskrav. Vi samarbeider med
eksterne sertifiseringsorganer og uavhengige revisorer for å gi deg
detaljert informasjon om retningslinjene, prosessene og kontrollene
vi etablerer og driver. Du kan bruke denne informasjonen til å utføre
kontrollevaluerings- og verifikasjonsprosedyrer, slik det kreves i
henhold til gjeldende samsvarsstandard.
Du kan integrere informasjonen som vi oppgir om vårt risiko- og
samsvarsprogram, i ditt eget rammeverk for samsvar. Vi bruker
tusenvis av sikkerhetskontroller for å overvåke at vi overholder
globale standarder og beste praksiser. Vi tilbyr deg tjenester, slik
som AWS Config, for å overvåke sikkerheten og samsvaret for
nettverksmiljøet ditt.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R

AWS Config
AWS Config er en fullstendig administrert tjeneste som gir
deg ressursbeholdning, konfigurasjonshistorikk og varsler
om konfigurasjonsendringer som gjør det mulig å overholde
sikkerhetsbestemmelser og forskrifter.
Med AWS Config kan du finne eksisterende og slettede AWSressurser, bestemme ditt generelle samsvar med reglene, og dykke
inn i konfigurasjonsdetaljer for en ressurs når du ønsker. AWS Config
gjør det mulig å kontrollere revisjon, sikkerhetsanalyse, sporing av
ressursendringer og feilsøking.
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KUNDE – SIKKERHET I SKYEN

AWS Service Catalog

I likhet med et tradisjonelt datasenter er du ansvarlig for å

kataloger av IT-tjenester som du har godkjent for bruk på AWS,

administrere gjesteoperativsystemet, inkludert installering av

deriblant virtuelle maskinbilder, servere, programvare og databaser

oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer. Du er også ansvarlig

for å fullføre applikasjonsarkitekturer med flere lag. Med AWS

for styring av tilhørende programvare samt konfigurasjon av

Service Catalog kan du administrere vanlig distribuerte IT-tjenester

brannmuren for sikkerhetsgruppen, som leveres av AWS. Ditt

sentralt, noe som hjelper med å oppnå konsekvent styring for å

ansvar varierer avhengig av hvilke AWS-tjenester du velger,

oppfylle samsvarskrav, samtidig som de lar brukerne raskt distribuere

hvordan du integrerer disse tjenestene i IT-miljøet samt

de godkjente IT-tjenestene de trenger.

Du kan bruke AWS Service Catalog til å opprette og administrere

gjeldende lover og forskrifter.
For å kunne sikkert administrere dine AWS-ressurser må du gjøre
følgende tre ting:

Amazon GuardDuty

•

vite hva slags ressurser du bruker (aktivabeholdning)

Amazon GuardDuty tilbyr trusseldeteksjon og kontinuerlig

•

sikkert konfigurere gjesteoperativsystemet og
applikasjoner på ressursene (sikre konfigurasjonsinnstillinger,
sikkerhetsoppdateringer og beskyttelse mot skadelig
programvare)

•

kontrollere endringer på ressursene (endringsstyring)

sikkerhetsovervåking for skadelig eller uautorisert atferd, for å
hjelpe deg med å beskytte dine AWS-kontoer og arbeidsoppgaver.
Tjenesten overvåker aktivitet som indikerer en mulig trussel for
kontoen, potensielt kompromittert hendelse eller gjenkjennelse
av noen som angriper den immaterielle eiendommen. I
tillegg overvåker den kontinuerlig datatilgangsaktivitet etter
uregelmessigheter som kan føre til uautorisert tilgang eller
utilsiktet datalekkasje.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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SIKRINGSPROGRAMMER

Vi deler AWS sikringsprogrammer i tre kategorier:
Sertifiseringer/attestasjoner, Lover/forskrifter/
personvern og Justeringer/rammeverk.

Sikringsprogrammer
Sertifiseringer/attestasjoner utføres av en uavhengig tredjeparts
revisor. Våre sertifiseringer, revisjonsrapporter eller attester for
samsvar er basert på resultatene av revisorens arbeid.
Lover/forskrifter/personvern og Justeringer/rammeverk er
spesifikke for din bransje eller funksjon. Vi støtter deg ved å levere
sikkerhetsfunksjoner og dokumenter, slik som veiledning for
samsvar, kartleggingsdokumenter og whitepapers.
AWS’ samsvar med disse lovene, forskriftene og programmene
er ikke formalisert, enten fordi sertifisering ikke er tilgjengelig
for skyleverandører eller fordi sertifiseringen allerede er dekket
av en større paraply innenfor ett av våre formelle sertifiserings-/
attestasjonsprogrammer.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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SIKRINGSPROGRAMMER

Globalt
CSA

Cloud Security
Alliance-kontroller

PCI DSS nivå 1
Standarder for
betalingskort

ISO 9001

Global
kvalitetsstandard

SOC 1

Kontrollrapport
for revisjon

ISO 27001

Ledelsessystemer for
informasjonssikkerhet

SOC 2

Rapport for
sikkerhet,
tilgjengelighet og
konfidensialitet

ISO 27017

Informasjonssikring
for skytjenester

ISO 27018

Beskyttelse av
personopplysninger

SOC 3

Generelle
kontrollrapporter

inkludert de som vises nedenfor. Du kan bruke disse
sertifiseringene til å validere implementeringen og

USA
CJIS

DoD SRG

FedRAMP

Strafferettslige
informasjonstjenester

DoD
databehandling

Statlige
datastandarder

FIPS

FISMA

GxP

NIST

SEC-regel
17a-4(f)

Statlige
sikkerhetsstandarder

MPAA

Beskyttet
medieinnhold

Føderal
Kvalitetsretningslinjer
administrasjon av
og -reguleringer
informasjonssikkerhet

Nasjonalt institutt
for standarder
og teknologi

Finansdatastandarder

FERPA

Lov om personvern
knyttet til utdanning

HIPAA

Beskyttet
helseinformasjon

FFIEC

Reguleringer for
finansinstitusjoner

ITAR

Informasjonssystemer
i finansbransjen

IRAP
[Australia]

PCI DSS

VPAT /
pkt. 508

AWS er en leverandør av samsvarstjenester for

Tilgjengelighetsstandarder

Datasikkerhetsstandard for betalingskortbransjen (Payment
Card Industry Data Security Standard / PCI DSS) (siden 2010),
som betyr at hvis du bruker AWS-produkter og tjenester til å

K-ISMS
[Korea]

Australske
sikkerhetsstandarder

Koreansk
informasjonssikkerhet

MTCS Tier 3
[Singapore]

Sikkerhetsstandard
for sky mer flere
lag

My Number
Act [Japan]
Beskyttelse
av personlig
informasjon

Europa
C5 [Tyskland]

Driftssikkerhetsattest

effektiviteten av våre sikkerhetskontroller. Vi legger
kontinuerlig til programmer. Gå til nettstedet
for AWS sikringsprogrammer for å se den mest
aktuelle listen.

Internasjonale
våpenforskrifter

Asia og stillehavsområdet
FISC [Japan]

Miljøene våre gjennomgår regelmessig revisjon,
og infrastrukturen og tjenestene er godkjent for
å drives under flere ulike samsvarsstandarder og
industrisertifiseringer på tvers av geografi og bransjer,

lagre, behandle eller overføre kortinnehaverdata, kan du stole
på vår teknologiinfrastruktur når du administrer din egen PCI
DSS-samsvarssertifisering.
ISO 27001

Cyber
Essentials
Plus [UK]

Beskyttelse mot
nett-trusler

ENS High
[Spain]

Spanske statlige
standarder

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R

G-Cloud [UK]
Britiske statlige
standarder

ITGrundschutz
[Tyskland]
Metode for
grunnleggende
beskyttelse

ISO 27001 er en allment vedtatt global sikkerhetsstandard som
beskriver kravene for styringssystemer for informasjonssikkerhet.
Den gir en systematisk tilnærming til styring av selskaps- og
kundeinformasjon som er basert på periodiske risikovurderinger.
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ISO 27017
ISO 27017 gir veiledning om informasjonssikkerhetsaspekter
ved cloud computing, og anbefaler å implementere tiltak for
AWS Artifact

informasjonssikring for skytjenester som supplerer veiledningen

Du kan se gjennom og laste ned rapporter og detaljer om

veiledning om kontroll av informasjonssikkerhet. AWS’ attestasjon

mer enn 2500 sikkerhetskontroller ved å bruke AWS Artifact,

til veiledningen i ISO 27017 viser vår pågående forpliktelse til å

vårt automatiserte rapporteringsverktøy for samsvar, som er

innrette oss til de globalt anerkjente beste praksisene, og verifiserer

tilgjengelig i AWS Management Console.

også at AWS har et system med svært presise kontroller på plass,

til standardene ISO 27002 og ISO 27001. Disse retningslinjene gir

som er spesifikke for skytjenester.
AWS Artifact gir behovsbasert tilgang til våre sikkerhets- og
samsvarsdokumenter, også kjent som revisjonsartefakter. Du kan

ISO 27018

bruke artefaktene til å demonstrere sikkerheten og samsvaret

ISO 27018 er en retningslinje som fokuserer på

til AWS-infrastrukturen og -tjenestene dine til revisorer og

beskyttelse av personopplysninger i skyen. Den er basert

reguleringsmyndigheter.

på informasjonssikkerhetsstandard ISO 27002, og gir
implementeringsveiledning for ISO 27002-kontroller som gjelder

Eksempler på revisjonsartefakter er rapporter for System- og

for personopplysninger i offentlige skyer. AWS’ innretting til denne

organisasjonskontroller (SOC) og Betalingskortbransjen (PCI).

internasjonalt anerkjente retningslinjen samt vurderinger av
uavhengige tredjeparter, viser AWS’ forpliktelse til personvern og
beskyttelse av innholdet ditt.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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SOC

FedRAMP

Rapporter fra AWS System and Organization Controls (SOC)

Et amerikansk regjeringsprogram for å sikre standarder innen

er uavhengige tredjeparts undersøkelsesrapporter som viser

sikkerhetsvurdering, autorisasjon og kontinuerlig overvåking.

hvordan AWS oppnår viktige samsvarskontroller og målsettinger.

FedRAMP følger NIST- og FISMA-definerte kontrollstandarder.

Formålet med disse rapportere er å hjelpe deg og revisorene dine

AWS tilbyr FedRAMP-kompatible systemer som har fått tillatelser,

med
forstå de etablerte AWS-kontrollere for å støtte drift og
AWS åArtifact
samsvar. Det finnes tre ulike typer AWS SOC-rapporter:

håndterer FedRAMP-sikkerhetskontroller, bruker nødvendige

Sertifiseringer/attestasjoner utføres av en uavhengig
• SOC 1: Gir informasjon om AWS’ kontrollmiljø som kan være
tredjeparts
sertifiseringer,
revisjonsrapporter
eller
relevantrevisor.
for dineVåre
interne
kontroller for
finansiell rapportering
attester
forsamt
samsvar
er basertfor
påvurdering
resultatene
av revisorens til
(ICFR),
informasjon
av effektiviteten
din ICFR.
arbeid.

FedRAMP-lagringsplassen, har blitt vurdert av en akkreditert,

•Lover/forskrifter/personvern
SOC 2: Gir deg og tjenestebrukere
et forretningsbehovermed
og Justeringer/rammeverk
en uavhengig vurdering av AWS’ kontrollmiljø som er relevant
spesifikke for din bransje eller funksjon. Vi støtter deg ved å
for systemets sikkerhet, tilgjengelighet og konfidensialitet.
levere sikkerhetsfunksjoner og dokumenter, slik som veiledning
• SOC
3: Gir
deg og tjenestebrukereog
et forretningsbehov
for
samsvar,
kartleggingsdokumenter
whitepapers.
med en uavhengig vurdering av AWS’ kontrollmiljø, og gir
informasjon
om disse
systemets
sikkerhet,
tilgjengelighet
og
AWS’
samsvar med
lovene,
forskriftene
og programmene
konfidensialitet uten å avsløre intern AWS-informasjon.
er ikke formalisert, enten fordi sertifisering ikke er tilgjengelig

Standarder for cloud computing utstedt av U.S.

for skyleverandører eller fordi sertifiseringen allerede er

HIPAA

dekket av en større paraply innenfor ett av våre formelle

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA),

sertifiserings-/ attestasjonsprogrammer.

en lov om helseforsikring, inneholder strenge sikkerhets- og

FedRAMP-maler for sikkerhetspakker som er lagt inn i den sikre
uavhengig tredjeparts vurderingsorganisasjon (3PAO), og
opprettholder FedRAMPs krav om kontinuerlig overvåking.
DoD Cloud Security Model (CSM)
Defense Information Systems (DISA) og dokumentert i
forsvarsdepartementets (DoD) Security Requirements Guide (SRG).
Gir en autorisasjonsprosess for eiere av DoD-arbeidsbelastninger
som har unike arkitektoniske krav på grunn av deres DISA Impact
Level (IL).

samsvarsstandarder for organisasjoner som behandler eller lagrer
beskyttet helseinformasjon (PHI). AWS gjør det mulig for dekkede
enheter og deres partnere som er underlagt HIPAA, å håndtere
AWS-miljøet for å behandle, vedlikeholde og lagre beskyttet
helseinformasjon.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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SIKRE DITT INNHOLD

AWS er opptatt av personvernet ditt. Du eier alltid
innholdet ditt, inkludert muligheten til å kryptere
det, flytte det og administrere oppbevaringen. Vi
tilbyr verktøy som lar deg enkelt kryptere dine data,
både når de brukes og oppbevares, for å sikre at kun
autoriserte brukere kan få tilgang til dem.

AWS CloudHSM
Med AWS CloudHSM-tjenesten kan du beskytte krypteringsnøklene
dine i maskinvaresikkerhetsmoduler (HSM-er), som er uformet og
validert til regjeringsstandarder for sikker nøkkeladministrasjon. Du
kan sikkert opprette, lagre og administrere kryptografiske nøkler
som brukes til datakryptering, slik at kun du har tilgang til dem.

Server-Side Encryption
Du kan bruke Amazon S3 Server Side Encryption (SSE) hvis du
foretrekker å la Amazon S3 administrere krypteringsprosessen
for deg. Dataene krypteres med en nøkkel som genereres av
AWS, eller med en nøkkel fra deg, avhengig av kravene dine.
Med Amazon S3 SSE kan du kryptere data ved opplasting
ved å legge til en ekstra forespørselsoverskrift når du skriver
objektet. Dekryptering skjer automatisk når dataene hentes.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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AWS gir deg kontrollen du trenger for å overholde
regionale og lokale personvernlover og -forskrifter.
Utformingen av vår globale infrastruktur gjør at
du kan beholde full kontroll over de stedene der
dataene dine lagres fysisk, noe som hjelper deg
med å oppfylle kravene om dataoppbevaring.

AWS Identity and Access Management
Med Identity and Access Management (IAM) kan du sikkert
administrere tilgangen til AWS-tjenester og -ressurser. Ved hjelp
av IAM kan administratorer opprette og administrere AWS-brukere
og -grupper, og bruke tillatelser til å gi og nekte tilgang til AWSressurser. Federation gjør at IAM-roller kan kartlegges til tillatelser

Merk: Vi har ikke tilgang til eller bruker innholdet ditt til noe annet enn å
levere de utvalgte AWS-tjenestene til deg og dine sluttbrukere. Vi bruker aldri
innholdet ditt til egne formål, inkludert markedsføring eller annonsering.

fra sentrale katalogtjenester.

Amazon Macie

Med AWS vet du hvem som har tilgang til innholdet
ditt, og hvilke ressurser organisasjonen din bruker til
enhver tid. Nøyaktig identitets- og tilgangskontroll,
kombinert med kontinuerlig overvåking av
sikkerhetsinformasjon i sanntid, sikrer at de rette
ressursene har rett tilgang til enhver tid, uansett
hvor i verden informasjonen lagres.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R

Amazon Macie bruker maskinlæring til å automatisk oppdage,
klassifisere og beskytte sensitive data. Macie gjenkjenner sensitive
data som personopplysninger eller immateriell eiendom, og
overvåker kontinuerlig datatilgangsaktivitet etter uregelmessigheter
som kan føre til uautorisert tilgang eller utilsiktet datalekkasje.
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Reduser risiko og muliggjør vekst ved å bruke
våre aktivitetsovervåkingstjenester som oppdager
konfigurasjonsendringer og sikkerhetshendelser på

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory
AWS Microsoft AD gjør det enkelt å konfigurere og kjøre Microsoft

tvers av systemet ditt. Du kan til og med integrere
tjenestene våre med dine eksisterende løsninger for
å forenkle drift og samsvarsrapportering.

Active Directory i AWS Cloud, eller koble AWS-ressursene til en

Vi utleverer ikke innholdet ditt, med mindre vi er
pålagt å gjøre det for å overholde lover eller en

Nasjonal brukertilgang

gyldig og bindende ordre fra en statlig organ eller
tilsynsorgan. I tilfeller der vi er påkrevd å utlevere

kontoer. Med roller kan du gi dem tilgang til dine AWS-ressurser i en

innholdet ditt, informerer vi deg først, slik at du kan
søke om beskyttelse mot utlevering.

eksisterende lokal Microsoft Active Directory.

Nasjonale brukere er brukere (eller programmer) som ikke har AWSbegrenset periode. Dette er nyttig hvis du har ikke-AWS-brukere som
du kan godkjenne med en ekstern tjeneste, for eksempel Microsoft
Active Directory, LDAP eller Kerberos.

AWS CloudTrail
Viktig: Hvis vi forbys fra å varsle deg, eller det foreligger en tydelig indikasjon på
ulovlig oppførsel i forbindelse med bruk av Amazon-produkter eller -tjenester,
kommer vi ikke til å varsle deg før vi utleverer innholdet ditt.

AWS CloudTrail registrerer AWS API-samtaler og danner
loggfiler som inkluderer anropsidentitet, tid, kildens IP-adresse,
forespørselsparametere og responselementer. Du kan bruke
anropshistorikken som CloudTrail gir, for å muliggjøre
sikkerhetsanalyser, sporing av ressursendring og samsvarsrevisjoner.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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Her lagres innholdet ditt
AWS-datasentre er bygget i klynger i forskjellige land rundt om i
3
3
3

2
2

3

verden. Vi omtaler hvert av våre datasenterklynger i et gitt land som
2 3
3

2

6

2

en AWS-region. Du har tilgang til mange AWS-regioner over hele
2

verden, og kan velge å bruke én AWS-region, alle AWS-regioner eller

3

en hvilken som helst kombinasjon av AWS-regioner.

2

Du beholder full kontroll over hvilke(n) AWS-region(er) dataene

2

dine skal lagres i fysisk, noe som gjør det enkelt å oppfylle kravene
for samsvar og dataoppbevaring. Hvis du for eksempel er kunde

3
3

AWS-REGIONER

i Europa, kan du velge å distribuere AWS-tjenestene eksklusivt i
EU-regionen (Frankfurt). Hvis du velger dette, blir innholdet ditt
utelukkende lagret i Tyskland, med mindre du velger en annen
AWS-region.

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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VIRKSOMHETSKONTINUITET

Det er viktig å merke seg at:
•

Vår infrastruktur har høy tilgjengelighet, og vi gir
deg de funksjonene du trenger for å distribuere en
robust IT-arkitektur. Våre systemer er utformet for å
tolerere system- eller maskinvarefeil med minimal
innvirkning på kunden.
AWS Cloud støtter mange populære arkitekturer for
katastrofegjenoppretting, alt fra «pilotlys»-miljøer
som er klare til å skalere opp ved øyeblikkelig varsel,
til «varm standby»-miljøer som muliggjør rask
failover.

Alle datasentrene er online og tjener kunder – ingen datasentre
står «kaldt». I tilfelle det oppstår feil, flytter automatiserte
prosesser datatrafikken bort fra det berørte området.

•

Ved å distribuere applikasjoner på tvers av flere AWStilgjengelighetssoner blir du beskyttet mot de fleste
feilårsakene, deriblant naturkatastrofer eller systemfeil.

•

Du kan bygge svært robuste systemer i skyen ved å bruke
flere forekomster i flere AWS-tilgjengelighetssoner, og
bruke datareplikasjon for å oppnå ekstremt høye mål for
gjenopprettingstider og gjenopprettingspunkter.

•

Du er ansvarlig for å administrere og teste sikkerhetskopiering
og gjenoppretting av informasjonssystemet som er bygget på
AWS-infrastrukturen. Du kan bruke AWS-infrastrukturen til å
muliggjøre raskere gjenoppretting av kritiske IT-systemer uten
kostnadene for infrastruktur for et annet fysisk nettsted.

For mer informasjon, gå til aws.amazon.com/disaster-recovery

H U R T I G R E F E R A N S E F O R S I K K E R H E T O G S A M S VA R
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AUTOMATISERING

Ved å automatisere sikkerhetsoppgaver på
AWS kan du kan være tryggere ved å redusere
menneskelige konfigurasjonsfeil og gi teamet mer
tid til å fokusere på annet arbeid som er kritisk for
virksomheten din. Sikkerhetsteamene dine kan bruke
sikkerhetsautomatisering og API-integrering for å bli
mer responsive og fleksible, noe som gjør det lettere
å jobbe tett med utvikler- og driftsteamene for å
opprette og distribuere kode raskere og sikrere.
Ved å automatisere infrastruktur og
applikasjonssikkerhetskontroller når ny kode
distribueres, kan du kontinuerlig håndheve
sikkerhets- og samsvarskontrollene dine for å sikre
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til
enhver tid. Du kan automatisere i et hybridmiljø med
våre informasjonshåndterings- og sikkerhetsverktøy,

Amazon Inspector
Amazon Inspector er en automatisert sikkerhetsvurderingstjeneste
som bidrar til å forbedre sikkerheten og overholdelsen av
applikasjoner som distribueres på AWS. Amazon Inspector utfører
automatisk vurdering av applikasjoner mht. sårbarheter eller avvik
fra beste praksis. Etter å ha utført en vurdering, oppretter Amazon
Inspector en detaljert liste over sikkerhetsfunn som prioriteres etter
alvorlighetsgrad.
For å hjelpe deg med å komme raskt i gang inkluderer Amazon
Inspector en kunnskapsbase med hundrevis av regler som er kartlagt
til vanlige beste sikkerhetspraksiser og sårbarhetsdefinisjoner.
Eksempler på innebygde regler er blant annet å sjekke om ekstern
root-innlogging er aktivert, eller om sårbare programvareversjoner
er installert. Disse reglene oppdateres regelmessig av AWSsikkerhetseksperter.

for å enkelt integrere AWS som en sømløs og sikker
utvidelse av lokale og eldre miljøer.
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RESSURSER

Partnere og markedsplass

OPPLÆRING

AWS Partner Network (APN)-løsninger muliggjør automatisering

Enten du nettopp har begynt, bygger på eksisterende IT-ferdigheter

og fleksibilitet, skalering med arbeidsbelastningen – og du betaler

eller styrker kunnskapen om skyer, kan AWS Training hjelpe deg og

bare for det du trenger og bruker.

teamet ditt med å forbedre forståelsen din, slik at bruken av skyen

Du kan enkelt finne, kjøpe, distribuere og administrere disse
skyklare programvareløsningene, inkludert programvare som en

kan bli enda mer effektiv.
For mer informasjon, gå til aws.amazon.com/training

tjeneste (SaaS), i løpet av få minutter fra AWS Marketplace. Disse
løsningene samarbeider for å sikre dataene dine på måter som ikke
arbeidsbelastninger og brukstilfeller.

HURTIGSTART

For mer informasjon, gå til aws.amazon.com/partners og

Ved hjelp av våre hurtigstartveiledninger kan du følge beste praksiser

er mulige lokalt, med løsninger som er tilgjengelige for en rekke

aws.amazon.com/marketplace

for å starte oppsett av AWS-sikkerhetskonfigurasjonen din, og legge
et solid grunnlag for å oppfylle dine globale samsvarskrav.
For mer informasjon, gå til aws.amazon.com/quickstart
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