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Ganeida Security och DinGard i
samarbete
Ganeida Security Consulting har tecknat ett samarbetsavtal med DinGard
kring leveransen av företagets tjänster inom riskanalys och åtgärder mot
industrispionage.
DinGard kommer att jobba tillsammans med Ganeida Security Consulting på
strategisk och operativ nivå inom riskanalys och åtgärder mot
industrispionage med explicit ansvar för att säkra kundens datorer, nätverk,
mobila enheter och övrig elektronisk kommunikation.
DinGard AB är ett specialistföretag som hjälper organisationer att definiera
rätt skyddsnivå anpassad för verksamhetens behov och hotbild. Hos DinGard
arbetar certifierade specialister inom informationssäkerhet, bland andra en av
Sveriges mest erfarna digitala internutredare (IT-forensiker). Företagets
specialister är vana vid att förenkla avancerad säkerhetsterminologi för icketekniker, vilket brukar uppskattas vid allt från vardagliga interna IT-incidenter
till juridiska tvister.
-Ganeida står för en framåtanda i branschen och har unik spetskompetens
inom intressanta områden. Samarbetet med Ganeida innebär att vi
tillsammans kan erbjuda nya och befintliga kunder en större assurans vid
säkerhetsöversyn av kundernas lokaler i kombination med
säkerhetsgranskning av IT-miljön. Rent industrispionage eller läckage av
konfidentiell information kan ske på många olika sätt och är mer vanligt
förekommande än vad de flesta företag inser, säger Peter Bayer, grundare av
DinGard.
-Vi uppfattar DinGard som ett robust företag med stor integritet och
djupgående kunskaper inom informationssäkerhet och IT-forensik.
Samarbetsavtalet innebär att DinGard blir en nära och stabil partner i

Ganeidas fortsatta utveckling och i våra insatser mot industrispionage, säger
Johan Östlund, vd för Ganeida Security Consulting.
För ytterligare information om Ganeida Security, besök gärna ganeida.se
Företagets kontaktperson i det här ärendet:
Johan Östlund | 08-533 340 20 | info@ganeida.se

Det intelligenta säkerhetsföretaget
Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med
expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller,
underrättelser och åtgärder mot industrispionage.
Genom inhämtning och analys av information hjälper Ganeida Security
företag och offentlig förvaltning att skydda sig mot externa och interna hot
samt fatta välgrundade och kostnadsbesparande beslut vilket borgar för
långsiktig trygghet och effektivitet.
Ganeida Securitys affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad
teknik som ledord hjälpa kunden att skydda företagskritisk information
samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information tillgodoses
genom sofistikerad utrednings- och underrättelseverksamhet.
Företaget nominerades år 2013 till Security Awards i kategorin årets
nykomling.

