
WORDPRESS SIKKERHED
Enkle skridt til en roligere søvn



HVEM HER 
KAN LIDE OVERRASKELSER?



DU LYVER!

Du kan kun lide de overraskelser DU VIL HAVE 

resten kalder du PROBLEMER



#PanamaPapers
Mossack Fonseca hackes mindst 1 år for inden april 2016

Cirka 11.5 millioner dokumenter lækket om mere end 214.000 offshore firmaer

Afslørede mange velhavende individer der forsøgte at skatteundrage sig

Statskassen mangler estimeret 
1.000 milliarder kroner



Hvorfor er det relevant?
Det skyldes formentlig et uopdateret WordPress plugin kaldet: Revolution Slider

Det gav hackerne adgang til den første del af serveren

Mossack Fonsecas server var ikke bag en firewall

Serveren var på samme netværk som deres mail server

De følsomme kundedata var opbevaret på samme server som deres hjemmeside

Det gav hackerne adgang til at sende mails og dokumenter ud fra serveren



“Jeg ved godt, at jeg burde gøre det.. 

men jeg aner ikke hvor jeg skal starte - og hvad nu hvis jeg ødelægger 

noget?”

“Der er ingen som gider bryde ind på min hjemmeside 

- jeg har ikke noget de vil have!”

Har du brug for sikkerhed på din hjemmeside?

“Jamen, hvad er det hackerne vil have hos mig, 

jeg er jo bare en lille virksomhed uden Dankort eller noget”



Så er du målgruppen

Kan du genkende 
foregående udtalelser?



ØKONOMISK TRAFIK

RESOURCER
FORDI

DE KAN

HVORFOR HACKES DER?



Selv hvis hjemmesiden ikke ligger inde med Dankort- eller andre 
betalingsoplysninger så ligger den inde med nogle af følgende 
resourcer:  

• Eksisterende brugeres e-mail adresser og adgangskoder  

• Personfølsomme oplysninger (Navne, adresser, telefonnumre, etc.)  

• Server resourcer

Det giver potentielt adgang til 

Fordi brugerne anvender samme 
e-mail og adgangskode de leste steder

HVORFOR HACKES DER?



Potentielle konsekvenser
Virksomheden

BrandTid Omsætning

Teknisk

BlacklistingTabt SEO arbejde

Risiko for 
sagsanlæg

Personligt

StressTid Tillid

Dine besøgende

Risiko for smitte



Før du går i panik, afinstallerer WordPress 
og skifter til hammer og mejsel..



Så træk vejret - Der er løsninger
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Beskyttelse Overvågning Reaktion

Hvad er sikkerhed overhovedet?

Hold hackerne ude fra start 
Tænk på en stor cykelkæde 

Få besked om hvis noget er galt 
Tænk tyverialarmer

Når noget går galt 
Tænk forsikring



Forkaster

Forsvarer

Forklarer

Forstår (spørgsmål)

Forandrer

Forbedrer



OPSÆT SIKKERHED
Sucuri Security (Gratis + Betalt)  

https://wordpress.org/plugins/sucuri-scanner/  

iThemes Security (Gratis + Betalt)  

https://wordpress.org/plugins/better-wp-security/  

WordFence (Gratis + Betalt)  

https://wordpress.org/plugins/wordfence/  



OPSÆT EN DAGLIG BACKUP
BackupBuddy (Betalt)  
https://ithemes.com/purchase/backupbuddy/  

VaultPress (Betalt)  

https://vaultpress.com/  

UpdraftPlus (Gratis)  

https://wordpress.org/plugins/updraftplus/  

Opbevaring (Remote Storage) 

Dropbox (Gratis + Betalt) 
Amazon S3 (Gratis + Betalt) 
FTP(S) (Betalt) 
Google Drive (Gratis + Betalt)  



INSTALLER OPDATERINGER



LAD OS LEGE EN LEG…

https://haveibeenpwned.com/



VIDEOER PÅ DANSK 
TIL 

OPSÆTNING AF ITHEMES SECURITY

Tilmeld dig nyhedsbrevet så sender jeg dem ud 

https://yanco.dk

https://yanco.dk


SPØRGSMÅL


