
For NHC A/S er det ikke nyt at skulle 
kunne dokumentere både et regnskab 
for virksomhedens økonomi og et højt 
it-sikkerhedsniveau. 

“Som hosting-virksomhed er vi vant til, 
at vores kunder efterspørger dokumen-
tation for vores it-sikkerhed – blandt an-
det for hvordan vi håndterer deres data. 
Derfor tænkte vi, at den løsning, som 
KonsensIT tilbyder i samarbejde med 
revisionsselskabet Tal & Tanker, passede 
godt til os,” siger Ole Rebbe, som er 
teknisk direktør for NHC A/S.

It-revisionserklæring
Løsningen er opstået som et samar-
bejde mellem revisionsselskabet Tal 
& Tanker og KonsensIT. Tal & Tanker 
udfører i forvejen generel regnskabs-
revision for NHC A/S. KonsensIT udfører 
it-revision efter standarden ISAE 3402, 
som omfatter en revision af NHC A/S’ 
it-sikkerhed. 

tester, at de it-sikkerhedskontroller, 
som virksomheden har valgt at ville 
overholde, rent faktisk er implemen-
teret og efterlevet i den periode er- 
klæringen gælder for. “For NHC A/S 
er det vigtigt at kunne dokumentere 
overfor vores kunder, at deres data 
håndteres sikkert og i overensstem-
melse med for eksempel GDPR,” siger 
Ole Rebbe.

Effektive og hurtige
“Netop det faktum, at it-revisions-
erklæringen kun gælder for de fore- 
gående 12 måneders regnskabsår, be- 
tyder jo, at tiden er en vigtig faktor i 
begyndelsen af et nyt regnskabsår. 

Derfor var det ekstra rart, at KonsensIT 
var både effektive til at gennemføre 
testen og hurtige til at vende tilbage 
med den revisorpåtegnede it-revisions-
erklæring og afledte anbefalinger. 

En blåstempling af it-sikkerheden

It-sikkerhedstjekket inkluderer blandt 
andet kontrol af virksomhedens it-drift 
og -beredskab, samt en gennemgang 
af, om it-dokumentationen er på plads. 
ISAE 3402 type 2 erklæringen giver et 
samlet billede af organisationens it-
sikkerhed igennem en periode på typisk 
12 måneder, som erklæringen gælder 
for. 

For NHC A/S falder denne periode 
sammen med perioden for årsregn-
skabet, så der i begyndelsen af et nyt 
kalenderår foreligger både et revideret 
regnskab og en ISAE 3402 it-sikkerheds-
erklæring for det foregående år. Det 
giver optimal sparring og tryghed, når 
regnskaber kan drøftes med revisor-
specialister, og it kan drøftes med 
it-specialister.

I forhold til ISO 27002, som er en ISO-
standard for it-sikkerhed, så sikrer ISAE 
3402-standarden, at KonsensIT 
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Revision er kendt i erhvervslivet, og det forbindes som regel med tal og regnskaber. Der er dog andre ting i 
en virksomhed, der behøver en revision end bare regnskabet. It spiller i dag en så vigtig rolle, at det faktisk 
er livsnerven i mange virksomheder. Derfor er det mindst lige så vigtigt at få revideret sin it-sikkerhed som sit 
regnskab. En af de virksomheder, der har indset dette, er it-virksomheden NHC A/S.
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Det betyder jo, at vi får det fulde 
udbytte af det arbejde, vi har lagt i at 
gennemføre testen. Det nytter jo ikke 
noget, at vi ikke kan vise vores kunder 
en gyldig form for dokumentation. 

Når vi nu har gjort alt det rigtige og kan 
dokumentere, at vi lever op til alle de 
krav og betingelser, der stilles til os, så 
skal den nye rapport gerne ligge klar så 
hurtigt som muligt,” siger Ole Rebbe. 

“Som de fleste andre standarder så 
siger testen ikke, om tingenes tilstand 
er god eller dårlig, men bare om man 
gør det, man siger, man gør. Det vil sige, 
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TRE FORDELE

Stor forretningsforståelse
” KonsensIT har i løbet af samarbejdet 
vist, at de forstår vores forretning og 
måden, vi gør tingene på. Det betyder, 
at de bedre kan bidrage med idéer og 
forslag til nye tiltag og processer.”

 

Professionel og struktureret tilgang 
”KonsensIT har en meget professionel og 
struktureret tilgang til arbejdet, hvilket er 
en fordel, når tingene helst ikke må trække 
for meget i langdrag.”

Høj faglighed 
”Det er rart at arbejde sammen med 
en ekstern leverandør, der kan bidrage 
med høj faglighed og specialistviden. 
Det kan KonsensIT. ”

Ole Rebbe fremhæver særligt tre klare fordele ved at have haft KonsensIT som 
partner i forløbet:

KonsensIT A/S │ Lyskær 9 │ 2730 Herlev │ Tel.: +45 4485 5070 │ E-mail: salg@konsensIT.dk │ Web: www.konsensit.dk 

Ole Rebbe, Teknisk Direktør hos NHC A/S  

FAKTA OM OPGAVEN 
NHC A/S er en it-driftsvirksomhed, 
der leverer cloud- og hosting-
løsninger til en række kunder, 
som har valgt at outsource deres 
it-drift. 

NHC A/S har gennemgået en 
auditering af deres it-sikkerheds-  
kontroller, der udsteder en ISAE 
3402 type 2 erklæring. 

Auditeringen tester og sikrer evi-
dens for de it-sikkerhedskontroller, 
som NHC A/S har implementeret 
og som giver mening for NHC A/S’ 
forretning og deres kunder.

NHC A/S har eksisteret i 28 år, har 
32 medarbejdere og mere end 
150 kunder, der gerne vil have 
dokumentation for, at NHC A/S gør, 
det de lover at gøre med hensyn til 
it-sikkerheden.

at vi lever op til de krav, vi har valgt at 
opfylde. Og det er jo præcis, det vores 
kunder har brug for med hensyn til at 
føle, at deres it-drift og data er i trygge 
hænder”.

Et løbende samarbejde
“Vi har været meget tilfredse med 
forløbet og samarbejdet omkring it-
revisionserklæringen. KonsensIT har 
gennemført interviews med en lang 
række af vores medarbejdere, og un-
dervejs i processen har de været gode 
til at sætte spørgsmålstegn ved ting 
og metoder, vi bruger. Det har i flere 
tilfælde betydet, at tingene er blevet 
optimeret. Hvem kan ikke bruge det? 
Vi vil derfor gerne holde fast i samar-
bejdet med KonsensIT, for det er vores 
indtryk, at de virkelig forstår vores 
forretning og den måde, vi gør tingene 
på. Det er jo et løbende samarbejde, 
da it-revisionser  klæringen skal fornys 
hvert år. 

Det er en god fornemmelse at vide, at 
vores forretning, hvad angår it-sikker-
hed, altid er testet og så vidt muligt 
også optimeret, hvor det kan lade sig 
gøre. Det kan sammenlignes med den 
følelse, det er at aflevere et godkendt 
og underskrevet regnskab – allerhelst 
positivt naturligvis,” siger Ole Rebbe.
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