
En af de mest økonomisk skadelige onlineforbrydelser er det, man kalder Business E-mail  
Compromise (BEC) og CEO fraud. E-mail Fraud Prevention bruger automatiske scanningsværktø-
jer til at hjælpe der, hvor den menneskelige opmærksomhed svigter, så de IT-kriminelle ikke har en 
chance.

»

Beskyt din virksomhed og ansatte mod IT-bedrageri 

HEIMDAL™ 
E-MAIL FRAUD 
PREVENTION

Sådan beskytter E-mail Fraud Prevention

Fordele med Heimdal™ E-mail Fraud Prevention
Overvågning af alle e-mails sammen med  
eksisterende mailfilterløsninger

Hurtig opdagelse af BEC, CEO-fraud, phishing, 
avanceret malware og modificerede fakturaer

Indholdsscanning af vedhæftede filer og  
forkerte kontonumre, IBAN og SWIFT

Kan tilsluttes eksterne fakturagodkendelses- 
systemer ved hjælp af API’er

Hackeren indentificerer virksomheden online og laver en profil 
af ledelse og ansatte. Hackeren sender en falsk mail til medar-
bejderen om at overføre penge. Den IT-kriminelle bruger social 
engineering til at sætte den ansatte under pres.

LØSNING: E-mail Fraud Prevention har et spamfilter, hvor  
virksomheden automatisk skal have godkendelser fra flere  
personer for at dobbeltkontrollere. 

I næste mail bliver den såkald- 
te “CEO” (hackeren) mere kon-
kret og beder om en overførsel.

LØSNING: Der bliver slået 
alarm, når det verificeres, at 
virksomheder bliver udsat for 
”man-in-the-middle” angreb.

Den ansatte overfører beløb, 
uvidende om at overførslen er 
til en IT-kriminel person.

LØSNING: Den IT-kriminelle 
vil aldrig nå så langt da E-mail 
Fraud Prevention vil nå at 
stoppe overførelsen inden.

REGISTRERER TRUSLER
Heimdal™ E-mail Fraud Prevention  
er et system til at holde øje med 
insidertrusler og falske  
anmodninger om pengeoverførsel, 
og derudover registreres bedrage- 
riske e-mails og forsøg på  
phishing. 

E-mail 
Fraud 

Prevention

Scanner e-mails for
malware i vedhæftede

filer og links

Beskytter mod 
angreb som Phishing 

og Spear Phishing

Svindelforebyggende
system mod BEC og

Spoofing-angreb

System til at opdage 
CEO-svindel

Holder øje med 
trusler fra bedragere 
(ændrede fakturaer)

BEC Business E-mail Compromise. Er når en hacker hacker sig ind i en virksomheds 
e-mail-konto og efterligner den rigtige ejer for at svindle.

CEO-fraud Er når en medarbejder modtager en mail af sin ”chef” med en anmodning 
om overførsel af penge.
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