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Ganeida Security hjälper Dagens Industri
att analysera buggen från Industrivärden
Dagens Industri har låtit Ganeida Security Consulting analysera Polisens
bild av buggen som i mars hittades i ett av investmentbolaget Industrivärdens
konferensrum. Artikeln, som inkluderar delar av analysen, publicerades i
Dagens Industri den 17 oktober 2015.
-Tillsammans med en kollega har jag på uppdrag av Dagens Industri
analyserat bilden av den bugg som hittades hos Industrivärden i mars detta
år. Vår slutsats är att det är en gsm-bugg av kinesiskt märke och att den
tillhör mellanklassen vad avser pris och kapacitet. Det rör sig alltså inte om
något proffsinstrument, men inte heller det sämsta marknaden har att
erbjuda, säger Johan Östlund, vd för Ganeida Security Consulting.
-Buggen är av normalstorlek och som tydligt framgår av bilden har dess yta
slipats kraftigt, förmodligen för att anordningen ska kunna fästa bättre vid
limning eller tejpning mot fästytan. Det är också rimligt att anta att det är på
det sättet buggen har tryckts fast mot undersidan av fönsterbrädan. Det
förefaller som antagonisten i förväg preparerat buggen för att den så snabbt
som möjligt ska kunna komma på plats, vilket indikerar att det finns tidigare
erfarenhet av liknande verksamhet. En novis hade inte tänkt på att slipa
buggens yta.
-Buggen har en inbyggd ljudaktiveringsfunktion vilket innebär att den på
egen hand kan ringa upp ett förprogrammerat telefonnummer vid
ljudförekomst. Enligt Polisen aktiverades sim-kortet i buggen den 9 februari
och man uppger vidare att inga in- eller utgående samtal gjorts under de
veckor buggen suttit uppe. Detta faktum indikerar att
ljudaktiveringsfunktionen inte nyttjats.

-Utifrån bilden finns det inget som tyder på att en extern källa nyttjats för att
strömförsörja buggen. Detta innebär att en påslagen ljudaktiveringsfunktion
begränsat buggens batteritid till cirka 3-5 dagar vilket ger ett mindre fönster
än de cirka 7-10 dagar som batteriet förmodligen förmått i det fall
ljudaktiveringsfunktionen inte varit påslagen, avrundar Johan Östlund.
Klicka här för att läsa artikeln från Dagens Industri på di.se.
Klicka här för att läsa en inscannad version av artikeln från Dagens Industri.
Ytterligare information om Ganeida Security Consulting hittar du
på ganeida.se
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Det innovativa säkerhetsföretaget
Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med
expertis inom underrättelser, due diligence, spaning, risk- och
sårbarhetsanalys samt åtgärder mot industrispionage. Företaget har sitt
huvudkontor i Stockholm.
Ganeidas affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad teknik som
ledord hjälpa kunden att skydda affärskritisk information samtidigt som
kundens eget behov av kvalificerad information möts genom sofistikerad
utrednings- och underrättelseverksamhet.
Ganeidas uppdrag är att avvärja externa och interna hot mot företagets
klienter samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnadsbesparande
beslut, vilket främjar långsiktig trygghet, harmoni och effektivitet.
Ganeida Security Consulting anlitas av några av Sveriges mest nogräknade
företag inom media, finans, försäkring, juridik, rekrytering och fastigheter och
som ett bevis på företagets duglighet nominerades Ganeida år 2013 till
Security Awards i kategorin årets nykomling.

