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VAR UPPMÄRKSAM PÅ 
BEDRÄGERIFÖRSÖK

Röststyrda enheter såsom Google Home, 
Alexa och många Smart TV lyssnar hela tiden 
på sin omgivning, ha inte känsliga möten i 
närheten av sådana enheter eftersom det då 
kan avlyssnas.

UNDVIK RÖSTSTYRDA 
ENHETER

ANVÄND INTE NYA 
TJÄNSTER

HÅLL KOLL PÅ 
DATORN & LÅS DEN

Lås alltid datorn när du lämnar den 
(oavsett vart du är) och lämna aldrig ut 
kontouppgifter till någon annan. 
Se till att inte lämna datorn på platser där 
den kan bli stulen. 
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Använd din egna jobb-dator hela tiden när 
du arbetar utanför kontoret, den ansluter 
till jobbet på rätt sätt och har avancerade 
säkerhetsfunktioner. Anslut den inte till 
andra system som en TV t ex.

ANVÄND DIN EGNA 
JOBB-DATOR

Om du är osäker på ett mail, en sida eller om du har andra frågor som 
rör IT-säkerhet så får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig. 

Hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Frågor om bluff-mail skickar du gratis till bluffmail@ariso.se

Övriga frågor skickar du till support@ariso.se 

GENERELLA RÅD GÄLLANDE IT-SÄKERHET 
UTANFÖR KONTORET

Falska sidor och phising-mail är ett vanligt 
sätt att ta sig in i system och för att få åtkomst 
till dina konton, det används extra mycket i 
kristider så var väldigt uppmärksam på alla 
sidor och e-post som du får.

TÄNK PÅ FYSISKT 
SKYDD

Arbeta inte i publika miljöer eller med 
skärmen synlig genom fönster om du arbetar 
med känsliga affärsdokument som till 
exempel kalkyler, priser, ritningar eller andra 
affärshemligheter.

Använd inte privata eller ej godkända tjänster 
för arbete och arbetsrelaterade aktiviteter. 
Exempelvis, använd inte Dropbox eller iCloud 
för fillagring om ni vanligtvis inte använder 
det på företaget.

Här kommer några korta råd som du kan ta med dig när du arbetar utanför kontoret.

Dela de gärna med dina kollegor & folk du känner så att vi tillsammans kan göra vårt 

samhälle mer IT-säkert.


