
Følger du god IT-skik?
Vi giver dig en blåstempling af,
at det du siger, er det du gør!

HVORFOR
At få udført en IT-revisionserklæring 
er et udtryk for, at du som virksom-
hed gerne vil udstråle kvalitet, tryg- 
hed og sikkerhed. 

Erklæringen er en dokumentation 
og garanti for, at I har styr på jeres 
IT-drift, dokumentation, it-sikkerhed, 
datahåndtering i forhold til GDPR, 
samt tilhørende forretningsgange og 
processer.

Du får en uvildig, professionel 
gennemgang og validering af din 
IT-infrastruktur og forretningspro-
cesser, som både IT-afdelingen og 
ledelsen kan have udbytte af. 

Det er samtidig en blåstempling, 
som kan benyttes overfor omverde-
nen af, at din virksomhed lever op til 
aftaler og/eller gældende lovkrav 
omkring IT-sikkerhed.

HVORDAN
En KonsensIT rådgiver vil i den ind- 
ledende fase, sammen med deltag- 
erne i jeres organisation gennemgå 
det rammeværk, som vi arbejder 
efter

I processen er indeholdt en tidsplan 
med en oversigt over de aktiviteter 
vi skal igennem, således at deltager-
ne på forhånd ved, hvad der forven-
tes af dem.

Der etableres workshops, påbegynd- 
es dataindsamling, efterfulgt af 
revidering, og præsentation af vores 
anbefalinger. Efter endt evaluering 
og godkendelse, udstedes den 
endelige IT-revisionserklæring af 
Revisionshuset Tal & Tanker, som 
KonsensIT har et tæt samarbejde 
med.

HVAD
IT-revisionschecket er populært sagt 
et sundhedscheck af din forretning

Vi arbejder, alt efter opgavens om- 
fang med forskellige typer erklær- 
inger:

ISAE3000 er den korte erklæring, 
som dækker en specifik proces eller 
arbejdshandling.

ISAE 3402 er den mere omfattende 
erklæring, hvor drift, beredskab og 
dokumentation bliver gennemgået. 
Det kan enten være som et øjebliks-
billede eller dække over en periode 
på fx 12 måneder.

ISRS 4000 benyttes til at dokumente-
re, om du fx. overholder en specifik 
certificering.

Procesforløb:

KONTAKT: Vest:  Brian Møller  brmo@konsensit.dk +45 6166 7635           
  Øst: Vibeke Schmeisser vis@konsensit.dk +45 3118 8461 

KonsensIT A/S   │   Herlev  │   Skanderborg  │   Silkeborg  │  Tel.: +45 4485 5070   │   E-mail: salg@konsensit.dk   │   www.konsensit.dk

Data-
behandling

Forretning
&

processer

IT-
arkitektur

Dokumen-
tation

Sikkerheds-
politikker

Risiko-
vurdering

Beredskabs-
plan

Backup-
procedurer

IT-
revisions-
erklæring

Præsentation 
af rammeværk

Data-
indsamling

Workshops Revidering Anbefalinger Evaluering

Vi samarbejder med:


