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Afsnit 1: Beskrivelse af TimeLog A/S’ ydelser i forbindelse med 
drift af Saas platform samt generelle it-kontroller rela-
teret hertil  

 

Beskrivelse af TimeLog A/S’ services relateret til drift af SaaS platform 

I det følgende beskrives TimeLog A/S’ services, som er omfattet af de generelle it-kontroller som denne er-
klæring omhandler. Erklæringen omfatter generelle processer og system setup m.v. hos TimeLog A/S.  

Processer og systemopsætninger m.v., der er individuelt aftalt med TimeLog A/S’ kunder er ikke omfattet af 
erklæringen. Vurdering af eventuelle kundespecifikke processer og systemopsætninger m.v. vil fremgå af 
specifikke erklæringer til kunder, der har bestilt sådanne.   

Kontroller I applikationssystemerne er ikke omfattet af denne erklæring.  

Generelle it-kontroller hos TimeLog A/S  

Indledning 

Formålet med denne erklæring er at give TimeLog A/S’ kunder og disses revisorer information vedrørende 
kravene i ISAE 3402, hvilket er den international revisions standard for revisorerklæringer relateret til kon-
troller i serviceorganisationer. I det følgende beskrives de generelle it-kontroller der er relaterede til 
TimeLog A/S’ services.  

Formålet med den følgende beskrivelse er at afdække de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-
ninger der er implementeret i forbindelse med drift af TimeLog. Vi har gennemgået alle de almindeligt aner-
kendte informationssikkerhedskontroller, der er specificeret i ISO 27002:2017. TimeLog A/S har vurderet sin 
overholdelse af disse kontroller, som beskrevet under hver kontrol.  

TimeLog A/S og vores services  

TimeLog A/S er markedsførende indenfor Professional Service Automation (PSA) software, og målretter vo-
res service mod konsulent- og rådgivnings virksomheder, der sigter højt og har ambitioner om at udvikle 
deres forretning og optimere interne workflows, hele vejen fra den første kontakt til den endelige faktura. I 
løbet af de sidste 20 år er TimeLog A/S vokset og vi har i dag kontorer i Danmark (Hovedkvarter), Sverige og 
Malaysia.  

Vores services dækker tidsregistrering, projektstyring, automatiseret projekt fakturering, ressource styring, 
fakturering og finanser, kundestyring, rapportering, integration, HR og personale styring.      

Anvendelse af underleverandører  

TimeLog burger GlobalConnect A/S som underleverandør af fysisk sikkerhed i data centre. GlobalConnect er 
ansvarlig for fysisk sikkerhed, hardware, netværk, backup og lagring. Denne erklæring er udarbejdet i hen-
hold til partielmetoden og TimeLog A/S’ kontrolbeskrivelse omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontrol-
ler hos Global Connect. GlobalConnects ISAE 3402-II erklæring for 2020 kan fås ved henvendelse til Global 
Connect.  
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Risikovurdering og -styring  

Risikovurderingen er udarbejdet for at dokumentere TimeLog A/S’ risikobaserede tilgang til udvælgelse af 
sikkerhedsforanstaltninger og indeholder en vurdering af alle identificerede risici. Formålet med risikovur-
deringen er at sikre at proceduren og de implementerede sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige til at 
imødegå eventuelle risici, både med hensyn til interne og eksterne faktorer.  

Proceduren og fremgangsmåden for risikovurdering, følger processen, der anses for at være i overensstem-
melse med ISO/IEC sikkerhedsstandard.  

Vurdering af øvrige risici er baseret på risikobilledet og de implementerede sikkerhedsforanstaltninger. På 
denne måde, kan det vurderes om de implementerede sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige, eller 
om der kræves yderligere tiltag.  

Resterende risici kan beregnes med nedenstående ”formel” 

(konsekvens X sandsynlighed) – eksisterende foranstaltninger = resterende risici. TimeLog vurderer løbende 
hvordan vi kan adressere og reducere risici.  

Risikovurderingen bliver opdateret mindst en gang om året, eller når det er relevant. TimeLogs CEO er både 
ansvarlig for risikovurderingen og godkendelse af samme.  

Organisering af it-sikkerheden  

For at kunne etablere, implementere, vedligeholde og forbedre TimeLogs it-sikkerheds politik, anvender vi 
de internationale standarder ISO/IEC 27001. Vi gennemgår alle de almindeligt anvendte it-sikkerhedskon-
troller, der er specificeret i ISO 27001:2017 der måtte være relevante for alle ansatte og leverancer.  

Metodikken ved implementeringen af kontroller kan opdeles i følgende kontrol områder:  

A.5 Informationssikkerhedspolitikker  
A.6  Organisering af informationssikkerhed  
A.7  Medarbejdersikkerhed 
A.8  Styring af aktiver  
A.9  Adgangsstyring  
A.10  Kryptografi 
A.11  Fysisk sikring og miljøsikring  
A.12  Driftssikkerhed  
A.13  Kommunikationssikkerhed  
A.14  Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer  
A.15  Leverandørforhold  
A.16  Styring af informationssikkerhed  
A. 17  Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og retableringsstyring 
A. 18  Overensstemmelse 
 
Det er første gang, TimeLog A/S udarbejder denne erklæring og kommentarerne under kontrolområderne 
skal derfor ses i lyset af dette.  

Organisering af it-sikkerheden indenfor de forskellige områder, er beskrevet nedenfor. Kontrolområder og 
kontroller, udvalgt af TimeLog A/S er tillige beskrevet i sammenfatningen i afsnit 4.  
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A.5 Informationssikkerhedspolitikker  

A.5.1.1 Organisering af informationssikkerhedspolitikker  
Vores informationssikkerhedspolitik danner rammen for et operationelt styringssystem, der implementerer 
retningslinjer for, hvordan man håndterer informationssikkerheden hos TimeLog A/S. Placering af ansvar, 
retningslinjer, risikostyring og IT-beredskabsplaner bliver derfor reguleret i dette styringssystem.  

Informationssikkerhedspolitikken omfatter alle vores aktiviteter, inklusive udvikling, levering og ydelser til 
TimeLog A/S’ kunder. Informationssikkerhedspolitikken er baseret på almindeligt anvendte metoder og po-
litikker, inklusive best practice ved overholdelsen af principperne der er beskrevet i den internationale 
ISO/IEC 27001 standard. Politikken er yderligere baseret på relevante regler, lovkrav og retningslinjer der 
måtte være gældende for TimeLog A/S’ forretningsområde.  

A.5.1.2. Gennemgang af politikker for informationssikkerhed  
TimeLogs informationssikkerhedspolitik bliver gennemgået regelmæssigt og godkendes af ledelsen en gang 
om året. Vores mål er løbende at forbedre både politikker, procedurer og drift.  

A.6 Organisering af informationssikkerhed  

A.6.1 Intern organisering  

A.6.1.1 Informationssikkerhed roller og ansvarsområder  
TimeLog har defineret og uddelegeret alle it-sikkerheds ansvarsområder.  

A.6.1.2 Adskillelse af opgaver  
Modsatrettede opgaver og ansvarsområder er blevet adskilt internt i TimeLog for at reducere risikoen for 
uautoriserede eller utilsigtede ændringer eller misbrug af organisationens aktiver. Derudover, er systemad-
ministratorens og de faste brugeres roller defineret i alle relevante systemer.  

A.6.1.3 Kontakt med myndigheder  
TimeLog A/S har faste procedurer der specificerer hvornår og af hvem, myndighederne bør kontaktes og 
hvordan identificerede brud på informationssikkerheden bør blive rettidigt rapporteret.  

A.6.2 Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser  

A.6.2.1 Politik for mobilt udstyr  
Vi er i øjeblikket i gang med at registrere alle smartphones i Microsoft Intune, for at forhindre adgang til sel-
skabets e-mails i fremtiden. Dette vil være fuldt implementeret i Q3 2021. 

 A.6.2.2 Fjernarbejdspladser 
Adgang til vores netværk, systemer og data er kun muligt for autoriseret personale. Derudover har TimeLog 
to typer VPN-forbindelser og adgang til servere og desktops opnås med RDP.  
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A.7 Medarbejdersikkerhed  

Medarbejdersikkerhed kræver forholdsregler for at reducere risiko for menneskelige fejl, bedragerisk ad-
færd, eller lignende.  

Før ansættelse  
A.7.1.1 Screening 
TimeLog har en rekrutterings proces med relevante step til hver rekruttering. Vi bruger Typelane for at sikre 
at hver enkelt kandidat bliver evalueret korrekt og at færdigheder og baggrund matches med firmaets be-
hov til de specifikke stillinger.  

A.7.1.2 Ansættelsesvilkår og -betingelser  
Både de generelle ansættelsesvilkår og tavshedspligt er specificeret i hver enkelt ansættelseskontrakt.  

A.7.2 Under ansættelsen  

A.7.2.1 Ledelsesansvar  
Samtlige af TimeLogs ansatte og samarbejdspartnere forventes at efterleve informationssikkerheden i over-
ensstemmelse med vedtagne politikker og procedurer. Dette er også beskrevet i TimeLogs medarbejder-
håndbog og IT-sikkerheds politik, der er tilgængelig for alle medarbejdere. Forud for ansættelsen, underskri-
vers desuden en fortrolighedsaftale.  

A.7.2.2 Bevidsthed om, uddannelse og træning I informationssikkerhed  
I løbet af de første uger af ansættelsesforholdet, arrangerer HR chefen introduktionsmøder med nye an-
satte, hvor man gennemgår alle emner, der er relevante for deres stilling. Alle ansatte modtager en generel 
og fyldestgørende introduktion til, hvordan vi arbejder med informationssikkerhed og alle har adgang til 
virksomhedens informationssikkerhedspolitik.  

I fremtiden, planlægger vi uddannelse og træning, mindst en gang om året, for alle TimeLogs medarbejdere. 

A.7.2.3 Sanktioner  
Alle ansættelseskontrakter indeholder både generelle ansættelsesvilkår og fortrolighedsaftale. Kontrak-
terne beskriver også mulige sanktioner i tilfælde af brud på disse.  

A.7.3 Ansættelsesforholdets ophør eller ændring  

A.7.3.1 Ophør eller ændring af ansvarsområder  
I tilfælde af fratrædelse, igangsættes en procedure for at sikre at medarbejderen returnerer alle relevante 
aktiver, som f.eks. mobile enheder og at alle adgange til systemer, data og lokaler bliver annulleret. HR-che-
fen og den relevante afdelings leder gennemgår checklisten inden fratrædelsen. Al relevant dokumentation 
er tilgængeligt elektronisk i vores rekrutterings system; Typelane.  

A.8 Styring af aktiver  

Formålet med dette afsnit er at kortlægge TimeLogs aktiver og at definere passende sikkerhedsforanstalt-
ninger og -ansvar.  

A.8.1 Ansvar for aktiver  

A.8.1.1 Fortegnelse over aktiver  
TimeLog registrerer løbende aktiver der understøtter it-anvendelsen.  
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A.8.1.2 Ejerskab over aktiver  
TimeLog har tildelt ejerskab af sine aktiver til relevante medarbejdere og GlobalConnect.  

A.8.1.3 Accepteret brug af aktiver  
Dette er beskrevet i TimeLogs medarbejderhåndbog og informationssikkerhedspolitik.  

A.8.1.4 Tilbagelevering af aktiver 
TimeLog har formaliseret fratrædelsesprocessen for at sikre at alle relevante aktiver, som medarbejderen er 
i besiddelse af, bliver returneret ved ansættelsesforholdets ophør. Derudover sikres det, at alle adgangsret-
tigheder til både systemer og lokationer bliver slettet.  

A.8.3 Mediehåndtering  

A.8.3.1 Styring af flytbare medier  
TimeLog sikrer at både laptops og smartphones er beskyttet så godt som overhovedet muligt.  

A.8.3.2 Bortskaffelse af medier  
TimeLog har etableret en procedure for bortskaffelse af medier, inklusive PC’ere, USB-nøgler etc.  

A.8.3.3 Transport af fysiske medier  
TimeLog har implementeret passende procedurer for at beskytte databærende medier mod uautoriseret 
adgang, misbrug eller ødelæggelse under transport. TimeLog sikrer at alle laptops er styret af Microsoft In-
tune og er Bitlocker krypterede.    

A.9 Adgangsstyring  

Formålet med dette afsnit er at begrænse adgang til data og databehandlings anlæg. TimeLog allokerer ad-
gangsrettigheder, baseret på et arbejdsbetinget behov og en effektiv funktionsadskillelse.  

A.9.1 Forretningsmæssige krav til adgangsstyring  
 
A.9.1.1 Politik for adgangsstyring  
TimeLog har fastlagt en politik for adgangsstyring der bliver gennemgået, baseret på forretnings og -infor-
mationssikkerhedskrav. Systemejeren tildeler nødvendige adgange til de enkelte systemer.  

A.9.1.2 Adgang til netværk og netværkstjenester  
TimeLog har en politik for brugen af netværk og netværkstjenester, for at sikre at brugere kun får adgang til 
netværk og netværkstjenester, som de specifikt er autoriseret til at bruge. Virksomhedens netværk er ad-
skilte fysisk og/eller logisk for at sikre den korrekte og autoriserede anvendelse.  

A.9.2 Administration af brugeradgange  

Dette punkt sikrer autoriseret brugeradgang og forhindrer uautoriseret adgang til systemer og services.  

A.9.2.1 Brugerregistrering og -afmelding  
TimeLog har implementeret en proces til brugerregistrering og -afmelding der sikrer tildeling af adgangsret-
tigheder. Denne proces følges, både under ansættelse og fratrædelse og når en medarbejder skifter posi-
tion og ansvarsområder indenfor TimeLog.  

A.9.2.2 Tildeling af brugeradgang  
TimeLog har implementeret styring af brugeradgange, for at tildele eller slette rettigheder for alle typer af 
brugeradgange til alle systemer og services, hvilket bliver håndteret på system-til-system basis af den rele-
vante systemejer.   
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A.9.2.3 Styring af privilegerede adgangsrettigheder  
TimeLog kontrollerer tildelingen af privilegerede adgangsrettigheder, gennem en autorisations proces i 
overensstemmelse med den relevante adgangs politik. Derudover har vi funktionsgodkendelse på Microsoft 
365 services.  

A.9.2.4 Styring af hemmelig autentifikationsinformation om brugere  
TimeLog styrer allokeringen af hemmelig autentifikationsinformation gennem en formel styrings proces. Vi 
udsteder aldrig hemmelig autentifikationsinformation til systemer der understøtter første gangs/engangs-
passwords.  

A.9.2.5 Gennemgang af brugernes adgangsrettigheder  
TimeLogs aktiv-ejere gennemgår brugernes adgangsrettigheder med jævne mellemrum, og mindst en gang 
om året.  

A.9.2.6 Inddragelse eller justering af adgangsrettigheder 
TimeLog følger procedurer for at sikre at alle medarbejderes og eksterne partneres adgangsrettigheder til 
data og databehandlings faciliteter, bliver tilbagekaldt ved fratrædelse, ophør af kontrakt eller aftale, eller 
bliver justeret i tilfælde af ændringer.  

A.9.3 Brugernes ansvar 

A.9.3.1 Brug af hemmelig autentifikationsinformation  
Alle medarbejdere i TimeLog forventes at følge virksomhedens praksis med brug af hemmelig autentifikati-
onsinformation.  

A.9.4 Styring af system- og applikationsadgang  

A.9.4.1 Begrænset adgang til informationer  
Adgang til information og applikationssystemer er begrænset i overensstemmelse med TimeLog adgangs-
kontrol politik, der er reguleret af systemejeren på hver enkelt applikation.  

A.9.4.2 Procedurer for sikker log-on  
Adgang til systemer og applikationer er styret af en sikker log-on procedure hvor det er påkrævet i henhold 
til TimeLogs adgangskontrol politik. Alle systemadgange kræver brugernavn og password. Nogle systemer er 
konfigureret med 2FA.  

A.9.4.3 System for administration af passwords  
TimeLog anvender interaktive password til styringssystemer. Derudover har vi implementeret Dashlane.  

A.9.4.5 Styring af adgang til kildekoder til programmer  
TimeLogs adgang til kildekoder er begrænset.  
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A.10 Kryptografi  

Dette punkt skal sikre ordentlig og effektiv brug af kryptografi for fortrolighed, autenticitet og/eller integri-
tet af information.  

A.10.1 Kryptografi  

A.10.1.1 Poliltik for anvendelse af kryptografi  
TimeLog bruger kryptering til at sikre data og kommunikation. Fra sag til sag, identificerer TimeLog risiko og 
tager stilling til, om kryptering er nødvendig, og hvis nødvendigt, hvor stærk en kryptering der kræves for at 
begrænse eventuelle skader.  

A.10.1.2 Administration af nøgler  
TimeLog har en politik på systembasis, - for brugen, beskyttelsen og levetiden på krypteringsnøgler, der 
dækker SSL, kodesigneringscertifikater og login portal signeringscertifikater. Begge bliver fornyet årligt.   

A.11 Fysisk sikring og miljøsikring  

Fysisk sikring og miljøsikring indeholder krav og sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af bygninger, for-
syninger og tekniske installationer der er relevante for TimeLog.  

For GlobalConnect A/S og Microsoft, henvises der generelt til erklæring ISAE3402, som udarbejdes årligt af 
GlobalConnect A/S.  

A.11.1 Sikre områder 

A.11.1.1 Fysisk perimetersikring  
Hele TimeLogs interne informationssikkerheds infrastruktur og brugere er i sikre perimetre, hvortil adgang 
kun er mulig med chip, kode og alarm.  

A.11.1.2 Fysisk adgangskontrol  
TimeLogs udvendige dør er låst udenfor åbningstiden, og indvendig dør er låst 24/7 og kræver TimeLog per-
sonlig chip for adgang.  

A.11.1.3 Sikring af kontorer, lokaler og facilititer  
TimeLogs server infrastruktur er placeret i datacentre, styret af enten GlobalConnect eller Microsoft Azure. 
Ingen TimeLog medarbejdere har fysisk adgang til data centre. Begge data centre kan fremvise ISAE 3402-II 
revisorerklæringer.  

Et netværkstilknyttet lager (NAS) ejet af TimeLog er placeret i et overvåget rack i Global Connects data cen-
ter. Kun 2 medarbejdere har fysisk adgang til dette rack. I henhold til GlobalConnects ISAE 3402-II erklæring, 
er adgangen sikret med personlige nøglekort og koder til bygningen, samt nøgle til rack.  

 
A.11.2.8 Brugerudstyr uden opsyn  
For at minimere risikoen for uautoriseret adgang til fortrolige data, låser alle laptops efter 5 minutters 
inaktivitet. Derudover bliver alle medarbejdere opfordret til at undlade at printe forretningsfølsomme eller 
personlige data.  
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A.11.2.9 Politik for ryddeligt skrivebord og blank skærm  
TimeLog har besluttet, ikke at have en politik for ryddeligt skrivebord og blank skærm for deres medarbej-
dere, da TimeLogs ansatte kun i meget sjældne tilfælde håndterer data på skærmen og endnu sjældnere i 
papirform. 

Medarbejdere bliver informeret om ovenstående, som en del af deres awareness træning.  

A.12 Driftssikkerhed  

Opgaven er at sikre korrekt og sikker drift af databehandlingsfaciliteter.  

A.12.1 Driftsprocedurer og ansvarsområder 

A.12.1.1 Dokumenterede driftsprocedurer  
TimeLog har dokumenterede driftsprocedurer, der er til rådighed for relevante brugere, der har brug for 
dem i deres arbejde.  

A.12.1.2 Ændringsstyring  
TimeLogs udviklingsprocedure følger en ensartet proces for alle udviklingsaktiviteter, hvilket er blevet be-
skrevet for revisionen. Udviklingsprocessen er sædvanligvis en del af en større Projekt Proces, der sikrer at 
de rette initiativer er iværksat og inkluderer en vurdering af ændringsstyring på et højt niveau.  

A.12.1.3 Kapacitetsstyring  
TimeLog har installeret kapacitets overvågning, der alarmerer relevante medarbejdere så de kan tage action 
i tilfælde af fald i kapaciteten.  

A.12.1.4 Segmentering af udvikling, test og produktionsmiljøer  
TimeLog segmenterer udvikling, test og produktionsmiljøer, for at reducere risikoen af uautoriseret adgang 
eller ændringer i produktionsmiljøet. Dette er illustreret i et netværks diagram.  

A.12.2 Malware beskyttelse  

A.12.2.1 Kontroller mod malware  
For at sikre at data og databehandlingsfaciliteter er beskyttede mod malware, har TimeLog implementeret 
sporing, forebyggelse og recovery kontroller for at beskytte mod malware, inklusive hensigtsmæssig bruger 
awareness.  

A.12.3 Backup  

A.12.3.1 Backup 
For at beskytte mod tab af data, har TimeLog etableret en backup politik og fremskaffet hensigtsmæssige 
backupfaciliteter for at sikre at alle essentielle data og software kan genskabes efter et uheld eller nedbrud.  

A.12.4 Logning og overvågning 

A.12.4.1 Hændelseslogning  
TimeLog fører hændelseslog så snart brugere laver ændringer relateret til deres abonnement på TimeLog. 
Loggen kan ses i selve produktet og er også tilgængelig for TimeLogs medarbejdere gennem TCAM.  

A.12.4.2 Beskyttelse af logoplysninger  
Logs er beskyttet mod ændringer og sletning.  
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A.12.4.3 Administrator- og operatørlogs  
Administrator- og operatørlogs bliver behandlet på samme måde. Baseret på indhold og krav, logger 
TimeLog begge i søgbart format.  

A.12.4.4 Tidssynkronisering  
Tiden på alle relevante databehandlingssystemer hos TimeLog er blevet defineret og implementeret som en 
enkelt tidskilde reference for alle relevante databehandlingssystemer. Servere synkroniserer med domæne-
controlleren ved brug af NTP-protokol.  

A.12.6 Styring af tekniske sårbarheder  

A.12.6.1 Styring af tekniske sårbarheder  
TimeLog styrer løbende tekniske sårbarheder som en del af den etablerede IT Risk Management proces.  

A.12.6.2 Begænsning i software installation  
TimeLogs kontormiljø er fuldt adskilt fra TimeLogs drift. Derfor har vi valgt ikke at begrænse vores brugeres 
muligheder, men i stedet uddanner vi dem til at følge best-practice principperne.  

A.13 Kommunikationssikkerhed  

Netværkssikkerhed inkluderer krav til netværks stabilitet hvor datatransmissioner mellem Kunde X og kun-
der/samarbejdspartnere er beskyttede mod uautoriseret adgang.  

13.1 Styring af netværkssikkerhed  

13.1.1 Netværksstyring 
TimeLog har implementeret kontroller for at sikre datasikkerheden i netværk og beskyttelsen af relaterede 
services mod uautoriseret adgang. Derudover benytter TimeLog sig af logisk adskilte netværk og etablerede 
firewalls.  

13.1.2 Sikring af netværkstjenester  
TimeLog har identificeret sikkerhedsforanstaltninger, serviceniveauer og ledelseskrav for alle netværkstje-
nester. Disse vil blive inkluderet i netværkstjeneste-aftaler i fremtiden.  

13.1.3 Opdeling i netværk  
TimeLog opdeler grupper af informationsservices, brugere og informationssystemer på netværk.  

13.2 Informationsoverførsel  

13.2.1 Politikker og procedurer for informationsoverførsel  
TimeLog burger SSL og VPN, når der er muligt. 

13.2.2 Aftaler om informationsoverførsel  
TimeLog kræver IIS sites hos GlobalConnects del af produktionsinfrastrukturen for at have en HTTPS-bin-
ding, der anvender det seneste signaturcertifikat, til rådighed.  

13.2.4 Fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler  
TimeLog har identificeret kravene til fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler, der afspejler TimeLogs be-
hov for databeskyttelse for alle der er involverede i vores forretning, enten via ansættelseskontakt eller 
samarbejdsaftale.  
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14. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer  

Formålet er at sikre at datasikkerhed er en integreret del af informationssystemerne gennem hele livscy-
klussen.  

14.2 Sikkerhed i udvikling og supportprocesser  

A.14.2.1 Politik for sikkerheds udvikling  
TimeLog har fastlagt og indført regler for udvikling af software og udviklingssystemer. R&D, anført af Tech 
Lead vedligeholder en portal (Tech Nirvana) til stilguider og manifester relateret til udviklingsarbejdet. For-
målet med Tech Nirvana er at afstemme udviklingsstruktur og mønstre hos udviklerne.  

A.14.2.2 Kontrol procedure for system ændringer  
TimeLog overvåger systemændringer indenfor udviklings cyklus ved hjælp af fastlagte ændrings procedurer. 
Vi anvender Git(log) og en proces for godkendelse af pull-anmodninger (gate) 

A.14.2.3 Teknisk gennemgang af applikationer efter ændring på drifts-platform  
TimeLog gennemgår og tester forretnings-kritiske applikationer for at sikre at ændringer på driftsplatforme 
ikke har uhensigtsmæssige konsekvenser.  

A.14.2.5 Sikkerhedsprincipper i systemkonstruktion  
TimeLog håndhæver forskellige principper i systemkonstruktion, for at sikre et sikkert miljø. Derudover op-
muntrer TimeLog sine teams til løbende at forbedre sikkerheden i alle aspekter af udviklingens livscyklus. 
Dette initiativ anføres af DevOps teamet.  

A.14.2.6 Sikkert udviklings miljø 
TimeLog har etableret et tilstrækkelig sikret udviklingsmiljø til systemudvikling og integration der dækker 
hele livscyklus af systemudviklingen. Under selve udviklingen, arbejder udviklerne i begrænsede miljøer på 
lokale enheder. Udviklerne har adgang til test af brugeraccept (UAT) server. UAT-serveren er logisk segmen-
teret fra produktionsserverne.  

Udviklerne kan anmode om push kode til UAT-serverne, ved hjælp af en DevOps forbindelse (hvilket kan 
inkludere automatiske checks og tests). Udviklerne kan anmode om push kode til produktionsservere ved 
hjælp af pull-anmodning. Anmodninger til produktionsmiljøet kræver en godkendelse af en anden udvikler 
og/eller DevOps engineer.  

A.14.2.7 Outsourcet udvikling  
TimeLog superviserer og monitorerer outsourcet systemudvikling.  

A.14.2.8 Test af systemsikkerhed  
QA har (eller får fra PO) en basal forståelse for sikkerhedskravene i udviklingen af hver eneste funktion, for 
at sikre at systemet virker som forventet og kun som forventet. QA er ansvarlig for systemsikkerheds tests, 
så godt som det overhovedet kan gøres baseret på den givne information.  

A.14.2.9 Test af system accept  
TimeLog har etableret accepttest programmer og relaterede kriterier for nye informationssystemer, opgra-
deringer og nye versioner, hvor man har en kombination af produktejer godkendelse og Q&A godkendelse.  

A.14.3 Test data 
TimeLog har etableret procedure for at sikre at test data er omhyggeligt udvalgt, beskyttet og kontrolleret.  
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A.15 Leverandørforhold 

Dette afsnit indeholder informationssikkerhedskrav med det formål at kontrollere risici forbundet med le-
verandører og eksterne partnere.  

A.15.1 Informationssikkerhedspolitik for leverandørforholdet  

Dette punkt er for at sikre beskyttelse af de af virksomhedens aktiver der er tilgængelige for 
leverandørerne.  

A.15.1.1 Informationssikkerhedspolitik for leverandørforholdet  
TimeLog har identificeret og autoriseret informationssikkerhedskontroller (firewall, VPN og pseudo anony-
misering) specielt rettet mod leverandørers adgang til virksomhedens data. Disse kontroller er herudover 
blevet aftalt med de relevante leverandører.  

A.15.2 Håndtering af sikkerhed i leverandøraftaler  
Formålet er at opretholde det aftalte informationssikkerhedsniveau og serviceleverance i henhold til leve-
randøraftaler.  

15.2.1 Overvågning og gennemgang af leverandørydelser  
TimeLog gennemgår årligt, eller når det anses for at være relevant, leverancer fra serviceleverandører. 
Leverandørlisten bliver gennemgået årligt, for at sikre at gennemgangen bliver løbende evalueret.  

A.16 Styring af informationssikkerhedsbrud  

Formålet er at sikre en ensartet og effektiv tilgang til styring af informationssikkerhedsbrud, inklusive kom-
munikation af sikkerhedsbrud og svagheder.  

A.16.1 Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer 

A.16.1.1 Ansvar og procedurer  
TimeLog har etableret ledelsesansvar- og procedurer for at sikre en hurtig, effektiv og metodisk respons til 
informationssikkerhedsbrud. Planen vil blive gennemgået mindst en gang om året og godkendt af ledelsen.  

A. 16.1.2 Rapportering af informationssikkerhedshændelser  
TimeLog har etableret og kommunikeret procedurer for rapportering af informationssikkerhedshændelser, 
inklusive hvem der skal have besked. Alle medarbejdere ved at informationssikkerhedshændelser skal rap-
porteres så hurtigt som muligt. Det bliver både oplyst ved ansættelse og løbende indskærpet.    

A.16.1.4 Vurdering af, og beslutning om informationssikkerhedshændelser  
TimeLog vurderer hver enkelt hændelse og beslutter hvorvidt hændelsen skal klassificeres som et informati-
onssikkerhedsbrud.   

A.16.1.5 Håndtering af informationssikkerhedsbrud  
TimeLog har uddelegeret ansvaret for respons til informationssikkerhedsbrud i overensstemmelse med virk-
somhedens procedurer.  
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A.17 Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og 
reetableringsstyring  

Dette afsnit beskriver kravene til kontinuitetsledelse, inclusive forberedelse og test af beredskabsplaner.  

A.17.1 Informationssikkerhedskontinuitet 

A.17.1.1 Planlægning af informationssikkerhedskontinuitet  
TimeLog har udarbejdet en katastrofeberedskabsplan, der danner grundlag for genskabelse af identifice-
rede forretningskritiske systemer.  

A.17.1.2 Implementering af informationssikkerhedskontinuitet  
I samarbejde med GlobalConnect har TimeLog en dokumenteret proces om hvordan man implementerer og 
vedligeholder procedurer og kontroller for at sikre, at det krævede informationssikkerhedskontinuitets ni-
veau bliver håndteret i tilfælde af en kritisk situation. Dette testes en gang om året, i henhold til vores års-
hjul.  

A.17.1.3 Verificer, gennemgå og evaluer informationssikkerhedskontinuiteten  
TimeLog foretager en årlig gennemgang af beredskabsplanen. Hver gang udfører TimeLog en intern gen-
nemgang og foretager fornødne ændringer. Dernæst bliver GlobalConnect informeret om ændringerne og 
en opfølgende gennemgang bliver foretaget. Ændringer bliver sendt til TimeLog Tech Nirvana og Global-
Connects dokumentbibliotek for TimeLog.  

A.18 Compliance 

Dette afsnit har til formål at undgå brud på relevante informationssikkerhedskrav.  

18.2 Gennemgang af informationssikkerhed  

18.2.1 Uafhængig gennemgang af informationssikkerhed  
TimeLogs tilgang til styring af informationssikkerhed og implementeringen af samme bliver gennemgået af 
uafhængig revisor med faste intervaller, ved udarbejdelsen af den årlige ISAE 3402 erklæring og ved større 
ændringer. 

Væsentlige ændringer i it-miljøerne  

Der er ikke gennemført væsentlige ændringer i revisionsperioden.  
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Afsnit 2: TimeLog A/S’ udtalelse  
 

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt TimeLog A/S’ hosting-platform, 
og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden infor-
mation, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for 
væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber. 
 
TimeLog anvender GlobalConnect A/S som underleverandør af fysisk sikkerhed i data centre. GlobalConnect 
er ansvarlig for fysisk sikkerhed, hardware, netværk, backup og lagring. Denne erklæring er udarbejdet efter 
partielmetoden og omfatter derfor ikke kontroller hos GlobalConnect. GlobalConnects ISAE 3402-II erklæ-
ring for 2020 kan fås ved henvendelse til GlobalConnect.  
 
TimeLog A/S bekræfter at:   
(a) Den medfølgende beskrivelse i afsnit 1 giver en retvisende beskrivelse af de generelle it-kontroller 

med relevans for TimeLog A/S’ hosting platform, der har behandlet kunders transaktioner pr. 12. april 
2021. Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse:  
(i) Redegør for, hvordan kontrollerne har været udformet og implementeret, herunder redegør for: 

• De typer af ydelser, der er leveret. 
• De processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til styring af de generelle it-

kontroller.  
• Relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål. 
• Kontroller, som vi med henvisning til kontrollernes udformning har forudsat ville være im-

plementerede af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrol-
mål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke 
kontrolmål, som vi ikke selv kan nå. 

• Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kom-
munikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for de 
generelle it-kontroller. 

(ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer I de generelle it-kontroller foretager pr. 12. april 
2021.  

(iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne sy-
stem under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov 
hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved sy-
stemet, som den enkelte kunde måtte anse vigtigt efter deres særlige forhold. 
 

(i) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var 
hensigtsmæssigt udformede og fungerede effektivt pr. 12. april 2021. Kriterierne for denne 
udtalelse var, at: 

(ii) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret 
(iii) De identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at 

de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål, og 
(iv) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført 

af personer med passende kompetence og beføjelse pr. 12. april 2021.  
 

København, den 21. maj 2021 
TimeLog A/S 

 

Per Henrik Nielsen 
CEO  
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Afsnit 3: Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kon-
troller, deres udformning og funktionalitet 

Til TimeLog A/S, deres kunder, og deres revisorer. 

Omfang  

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om TimeLog A/S’ beskrivelse I afsnit 1 af generelle it-kontroller 
for leverancen af TimeLog A/S’ services pr. 12. april 2021 og om udformningen og funktionaliteten af de 
kontroller der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen.  

TimeLog A/S anvender serviceunderleverandøren GlobalConnect. Denne erklæring er udarbejdet efter par-
tielmetoden og TimeLog A/S’ kontrolbeskrivelse omfatter ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos Glo-
balConnect.  

Enkelte af de kontrolmål, der er anført i TimeLog A/S’ beskrivelse i afsnit 1 af generelle it-kontroller, kan kun 
nås, hvis de komplementerende kontroller hos kunderne (eller den specifikke kunde) er hensigtsmæssigt 
udformet og fungerer effektivt sammen med kontrollerne hos TimeLog A/S. Erklæringen omfatter ikke hen-
sigtsmæssigheden af udformningen og funktionaliteten af disses komplementerende kontroller.  

TimeLog A/S’ ansvar  

TimeLog A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen (afsnit 1) og tilhørende udtalelse (afsnit 2), her-
under fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for 
leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen, imple-
menteringen og effektiviteten af fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. 

REVI-IT A/S’ uafhængighed og kvalitetsstyring 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i IESBA’s Etiske regler, som er baseret på 
grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglige kompetencer og fornøden omhu, fortrolighed 
samt professionel adfærd. 

REVI-IT anvender ISQC 11 og opretholder derfor et omfattende system for kvalitetsstyring, herunder doku-
menterede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder samt gældende 
krav ifølge lov og øvrig regulering. 

  

 
1 ISQC 1, Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikker-
hed og beslægtede opgaver.   
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REVI-IT A/S’ ansvar  

Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om TimeLog A/S’ beskrivelse (af-
snit 1) og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i 
denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, ”Erklæringer med sik-
kerhed om kontroller hos en serviceleverandør”, som er udstedt af IAASB og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning.  

Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå en høj grad af sikkerhed 
for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og at kontrollerne i alle væsentlige henseen-
der er hensigtsmæssigt udformede og fungerer effektivt. 

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionali-
teten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysnin-
gerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system og for kontrollernes udformning og funktionalitet. De 
valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene 
for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke funge-
rer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for 
nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået.  

En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter desuden en vurdering af den samlede præsen-
tation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de krite-
rier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i TimeLog A/S’ udtalelse i afsnit 2. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. 

Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør 

TimeLog A/S’ beskrivelse i afsnit 1 er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af 
kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved de generelle it-kontrol-
ler, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold.  

Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller af-
dække alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner.  

Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risi-
koen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte. 

Konklusion 

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, 
vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i TimeLog A/S’ udtalelse i 
afsnit 2. Det er vores opfattelse, at: 

(a) Beskrivelsen af de generelle it-kontroller, således som de var udformet og implementeret pr. 12. april 
2021, i alle væsentlige henseender er retvisende 

(b) Kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseen-
der var hensigtsmæssigt udformet pr. 12. april 2021  
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Beskrivelse af test af kontroller 

De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests 
fremgår i det efterfølgende afsnit 4 om kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf. 

Tiltænkte brugere og formål 

Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt kunder, der har an-
vendt TimeLog A/S’ hosting-platform, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje 
den sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller, når de vurderer 
risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber. 

 

København, den 21. maj 2021  

 

REVI-IT A/S 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  

 

Henrik Paaske Christian H Riis 
Statsautoriseret revisor Partner, CISA    
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Afsnit 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf 

4.1. Formål og omfang 

Beskrivelse og resultat af vores tests af kontroller fremgår af efterfølgende skema. I det omfang vi ved vores 
test har konstateret afvigelser i design, implementering eller operationel effektivitet af de testede kontroller, 
har vi anført disse under resultat af test. 

Denne erklæring er udarbejdet efter partielmetoden og TimeLog A/S’ kontrolbeskrivelse omfatter derfor 
ikke kontrolmål og tilknyttede kontroller hos TimeLog A/S’ underleverandør GlobalConnect.  

Kontroller, udført hos TimeLog A/S’ kunder, er ikke omfattet af vores erklæring.  

4.2. Udførte test  

Vi udførte vores test af kontroller hos TimeLog A/S, ved hjælp af følgende metoder:  

Metode Overordnet beskrivelse 

Forespørgsel Forespørgsel af passende personale hos TimeLog A/S. Forespørgsler har om-
fattet spørgsmål om, hvordan kontroller udføres. 

Observation Observation af, hvordan kontroller udføres 

Inspektion Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse om-
kring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stil-
lingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om speci-
fikke kontroller er designet, så de kan forventes at blive effektive, hvis de 
implementeres. Desuden vurderes det, om kontroller overvåges og kontrol-
leres tilstrækkeligt og med passende intervaller.  

Genudførelse af kontrol Vi har gentaget udførelse af kontrollen med henblik på at verificere, at kon-
trollen fungerer som forudsat. 
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4.3. Resultater af test  

I nedenstående oversigt har vi opsummeret tests udført af REVI-IT som grundlag for vurdering af de generelle it-kontroller hos TimeLog A/S. 

A.4  Risikovurdering og -håndtering 
Risikovurdering 
Kontrolmål: At sikre, at virksomheden regelmæssigt foretager en analyse og vurdering af it-risikobilledet. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test  

4.1 Risikovurderingen er foretaget for at dokumentere 
TimeLogs risiko-baserede tilgang til valg af sikkerheds-
foranstaltninger og viser en vurdering af alle identifice-
rede risici. Formålet med risikovurderingen er at sikre at 
proceduren og implementerede sikkerhedsforanstalt-
ninger matcher eventuelle risici, både når man tager in-
terne og eksterne faktorer i betragtning.  

Risikovurderingen bliver opdateret mindst en gang om 
året, eller når det skønnes relevant. Ansvaret for risiko-
vurderingen ligger hos TimeLogs CEO, der også godken-
der vurderingen.  

Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en risikoanalyse, og vi har 
inspiceret den udarbejdede risikoanalyse. 

Vi har forespurgt til evaluering af it-risikoanalysen indenfor pe-
rioden, og vi har inspiceret dokumentation for, at denne er gen-
nemgået og godkendt af ledelsen i perioden. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.5  Informationssikkerhedspolitikker  
A.5.1 Retningslinjer for styring af informationssikkerhed 
Kontrolmål: At give retningslinjer for og understøtte informationssikkerheden i overensstemmelse med forretningsmæssige krav og relevante love og forskrifter. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

5.1.1 Politikker for informationssikkerhed 

Ledelsen har fastlagt og godkendt et sæt politikker for 
informationssikkerhed, som er offentliggjort og kommu-
nikeret til medarbejdere og relevante eksterne parter.  

Vi har inspiceret informationssikkerhedspolitikken og vi har 
incpiceret dokumentation for ledelsens godkendelse af 
informationssikkerhedspolitikken.  

Ingen afvigelser konstateret.   

5.1.2 Gennemgang af politikker for informationssikkerhed 

Politikkerne for informationssikkerhed gennemgås med 
planlagte mellemrum eller i tilfælde af væsentlige æn-
dringer for at sikre deres fortsatte egnethed, tilstrække-
lighed og resultatrelaterede effektivitet. 

Vi har forespurgt om proceduren for regelmæssig gennemgang 
af informationssikkerhedspolitikken.  

Vi har inspiceret, at informationssikkerhedspolitikken er evalue-
ret for at sikre, at den fortsat er egnet, fyldestgørende og effek-
tiv. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.6 Organiserin af informationssikkerhed  
A.6.1 Intern organisering 
Kontrolmål: At etablere et ledelsesmæssigt grundlag for at kunne igangsætte og styre implementeringen og driften af informationssikkerhed i organisationen.  

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

6.1.1 Roller og ansvarsområder for informationssikkerhed 

Alle ansvarsområder for informationssikkerhed define-
res og fordeles. 

Vi har inspiceret organisationsdiagrammet.  

Vi har inspiceret retningslinjerne for informationssikkerhed 
funktioner og ansvarsområder.  

Ingen afvigelser konstateret.   

6.1.2 Funktionsadskillelse 

Modstridende funktioner og ansvarsområder adskilles 
for at nedsætte muligheden for uautoriseret eller utilsig-
tet anvendelse, ændring eller misbrug af organisatio-
nens aktiver. 

Vi har inspiceret procedurer vedrørende tildeling og oprethol-
delse af adskillelse af ansvarsområder og funktioner.  

Ved forespørgsel og inspektion af systemudtræk har vi under-
søgt om driftspersonale kun har adgang til at administrere 
rettigheder på systemer, for hvilke de er ansvarlige, og om 
udviklere har adgang til produktionsmiljøet. 

Ingen afvigelser konstateret.   

6.1.3 Kontakt med myndigheder 

Der opretholdes passende kontakt med relevante myn-
digheder. 

Vi har inspiceret proceduren vedrørende vedligeholdelse af 
reglerne for passende kontakt med relevante myndigheder.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.6.2 Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser 

Kontrolmål: Formålet er at sikre fjernarbejdspladser og brugen af mobilt udstyr. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

6.2.1 Politik for mobilt udstyr 

Der vedtages en politik og understøttende sikkerheds-
foranstaltninger til styring af de risici, der opstår ved an-
vendelse af mobilt udstyr. 

Vi har inspiceret politik for sikring af mobile enheder.  

Vi har inspiceret, at der er defineret tekniske kontroller til sik-
ring af mobile enheder. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at tekniske kontroller er imple-
menteret på mobile enheder.  

Ingen afvigelser konstateret.   

6.2.2 Fjernarbejdspladser 

Der er implementeret en politik og understøttende sik-
kerhedsforanstaltninger for at beskytte information, der 
er adgang til, og som behandles eller lagres på fjernar-
bejdspladser. 

Vi har inspiceret politik for sikring af fjernarbejdspladser, og vi 
har inspiceret underliggende sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af fjernarbejdspladser.  

Ingen afvigelser konstateret.   

 

A.7  Medarbejdersikkerhed  
A.7.1 Før ansættelsen 
Kontrolmål: Formålet er at sikre, at medarbejdere og kontrahenter forstår deres ansvar og er egnede til de roller, de er tiltænkt. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

7.1.1 Screening 

Efterprøvning af alle jobkandidaters baggrund udføres i 
overensstemmelse se med relevante love, forskrifter og 
etiske regler og står i forhold til de forretningsmæssige 
krav, klassifikationen af den information, der gives ad-
gang til, og de relevante risici. 

Vi har inspiceret procedure for ansættelse af nye medarbej-
dere og de sikkerhedsopgaver, der skal udføres i den forbin-
delse.  

Vi har inspiceret et udvalg af ansættelsesaftaler med henblik 
på at konstatere, om proceduren med hensyn til baggrunds-
check efterleves for nye medarbejdere.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

7.1.2 Ansættelsesvilkår og -betingelser 

Kontrakter med medarbejdere og kontrahenter beskri-
ver de pågældendes og organisationens ansvar for infor-
mationssikkerhed. 

Vi har inspiceret et udvalg af kontrakter med medarbejdere 
og konsulenter med henblik på at konstatere om medarbej-
dere og konsulenter havde underskrevet 

Ingen afvigelser konstateret.   

    

A.7.2 Under ansættelsen 
Kontrolmål: Formålet er at sikre, at medarbejdere og kontrahenter er bevidste om og lever op til deres informationssikkerhedsansvar. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

7.2.1 Ledelsesansvar 

Ledelsen kræver, at alle medarbejdere og kontrahenter 
opretholder informationssikkerhed i overensstemmelse 
med organisationens fastlagte politikker og procedurer. 

Vi har inspiceret proceduren vedrørende fastsættelse af krav 
til medarbejdere og kontrahenter.  

Vi har inspiceret, at ledelsen har stillet krav om, at medarbej-
dere og kontrahenter skal overholde it-sikkerhedspolitikken.  

Ingen afvigelser konstateret.   

7.2.2 Bevidsthed om, uddannelse og træning i informations-
sikkerhed 

Alle organisationens medarbejdere og, hvor det er rele-
vant, kontrahenter vil ved hjælp af uddannelse og træ-
ning bevidstgøres om sikkerhed og regelmæssigt holdes 
ajour med organisationens politikker og procedurer, 
idet omfang det er relevant for deres jobfunktion. 

Vi har inspiceret procedurer til sikring af tilstrækkelig uddan-
nelse og træning (awarenesstræning). 

Vi har inspiceret, at der er udført aktiviteter, der udbygger og 
vedligeholder sikkerhedsbevidstheden blandt medarbejdere.  

Ingen afvigelser konstateret.   

7.2.3 Sanktioner 

Der etableres en formel og kommunikeret sanktionspro-
ces, så der kan skrides ind over for medarbejdere, der 
har begået informationssikkerhedsbrud. 

Vi har inspiceret, at der er etableret en formel sanktionspro-
ces, som er kommunikeret.  

Vi har ikke kunnet inspicere sanktionsprocessen, 
da disse ikke har være anvendt i revisionsperio-
den. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.7.3 Ansættelsesforholdets ophør eller ændring 
Kontrolmål: At beskytte organisationens interesser som led i ansættelsesforholdets ophør eller ændring. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

7.3.1 Ansættelsesforholdets ophør eller ændring 

Informationssikkerhedsansvar og -forpligtelser, som 
gælder efter ansættelsens ophør eller ændring, define-
res og kommunikeres til medarbejderen eller kontra-
henten og håndhæves. 

Vi har forespurgt til medarbejderes og kontrahenters forplig-
telser til opretholdelse af informationssikkerhed i forbindelse 
med ophør af ansættelse eller kontrakt. 

Vi har inspiceret dokumentation for at informationssikker-
hedsansvar og -forpligtelser er defineret og kommunikeret. 

Ingen afvigelser konstateret.   

 

A.8  Styring af aktiver  
A.8.1 Ansvar for aktiver 
Kontrolmål: At identificere organisationens aktiver og definere passende ansvarsområder til beskyttelse heraf. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

8.1.1 Fortegnelse over aktiver 

Aktiver i relation til information og informationsbehand-
lingsfaciliteter identificeres, og der udarbejdes og vedli-
geholdes en fortegnelse over disse aktiver. 

Vi har inspiceret fortegnelser over aktiver. Ingen afvigelser konstateret.   

8.1.2 Ejerskab af aktiver 

Der udpeges en ejer i organisationen for hvert aktiv. 

Vi har inspiceret oversigt over ejerskab til aktiver. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

8.1.3 Accepteret brug af aktiver 

Regler for accepteret brug af information og aktiver i re-
lation til information og informationsbehandlingsfacili-
teter identificeres, dokumenteres og implementeres. 

Vi har forespurgt om retningslinjer for brug af aktiver og vi 
har inspiceret retningslinjerne.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

8.1.4 Tilbagelevering af aktiver 

Alle medarbejdere og eksterne brugere afleverer alle or-
ganisationsaktiver, der er i deres besiddelse, når deres 
ansættelse, kontrakt eller aftale ophører. 

Vi har forespurgt om procedure til sikring af tilbagelevering af 
udleverede aktiver og vi har inspiceret proceduren.  

Ingen afvigelser konstateret.   

    

 

A.8.3 Mediehåndtering  
Kontrolmål: at forhindre uautoriseret offentliggørelse, ændring, fjernelse eller destruktion af information lagret på medier. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

8.3.1 Styring af bærbare medier 

Der implementeres procedurer til styring af bærbare 
medier i overensstemmelse med det klassifikationssy-
stem, som organisationen har vedtaget. 

Vi har forespurgt til procedurer for styring af bærbare medier, 
og vi har inspiceret dokumentation for løsningen. 

Vi har observeret at der ikke foreligger en formel 
procedure til styring af bærbare medier.  

Ingen yderligere afvigelser konstateret.  

8.3.2 Bortskaffelse af medier 

Medier bortskaffes på forsvarlig vis, når der ikke læn-
gere er brug for dem, i overensstemmelse med formelle 
procedurer. 

Vi har inspiceret procedurer for bortskaffelse af medier. 

Vi har inspiceret, at medier bortskaffes i overensstemmelse 
med procedurerne. 

Ingen afvigelser konstateret.   

8.3.3 Fysiske medier under transport 

Medier, der indeholder information, beskyttes mod 
uautoriseret adgang, misbrug eller ødelæggelse under 
transport. 

Vi har inspiceret procedurer for beskyttelse af medier under 
transport.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.9 Adgangsstyring 
A.9.1 Forretningsmæssige krav til adgangsstyring 
Kontrolmål: At begrænse adgangen til information og informationsbehandlingsfaciliteter. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

9.1.1 Politik for adgangsstyring 

En politik for adgangsstyring fastlægges, dokumenteres 
og gennemgås på grundlag af forretnings- og informati-
onssikkerhedskrav.  

Vi har inspiceret politikken for adgangsstyring med henblik på 
at konstatere, om den var opdateret og godkendt.  

Ingen afvigelser konstateret.   

9.1.2 Adgang til netværk og netværkstjenester 

Brugere har kun adgang til de netværk og netværkstje-
nester, som de specifikt er autoriseret til at benytte. 

Vi har inspiceret, at der er etableret en procedure for tildeling 
af adgang til netværk og netværkstjenester.  

Vi har inspiceret et udvalg af brugere med henblik på at kon-
statere, at de kun har adgang til godkendte netværk og net-
værkstjenester, der er tildelt på baggrund af et arbejdsrelate-
ret behov.  

Ingen afvigelser konstateret.   

 

A.9.2 Administration af brugeradgang 

Kontrolmål: At sikre adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemer og tjenester. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

9.2.1 Brugerregistrering-og afmelding  

Der implementeres en formel procedure for registrering 
og afmelding af brugere med henblik på tildeling af ad-
gangsrettigheder. 

Vi har forespurgt til procedurer for registrering og afmelding 
af brugere, og vi har inspiceret procedurerne. 

Vi har inspiceret et udvalg af registrering og afmelding af bru-
gere.  

Ingen afvigelser konstateret.   

9.2.2 Tildeling af brugeradgang 

Der implementeres en formel procedure for tildeling af 
brugeradgang med henblik på at tildele eller tilbage-
kalde adgangsrettigheder for alle brugertyper til alle sy-
stemer og tjenester. 

Vi har inspiceret, at der er etableret en procedure for bruger-
administration.  

Vi har inspiceret, at proceduren for brugeradministration er 
implementeret.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

9.2.3 Styring af privilegerede adgangsrettigheder 

Tildeling og anvendelse af privilegerede adgangsret-
tigheder begrænses og styres. 

Vi har inspiceret procedurerne for tildeling, anvendelse og be-
grænsning af privilegerede adgangsrettigheder. 

Vi har inspiceret et udvalg af privilegerede brugere for at kon-
statere om processen er blevet overholdt. 

Ingen afvigelser konstateret.   

9.2.4 Styring af hemmelig autentifikationsinformation om bru-
gere 

Tildeling af hemmelig autentifikationsinformation styres 
ved hjælp af en formel administrationsproces. 

Vi har inspiceret proceduren vedrørende tildeling af pass-
words til platforme.  

Vi har for et udvalg at tildelinger af passwords inspiceret, at 
proceduren overholdes 

Ingen afvigelser konstateret.   

9.2.5 Gennemgang af brugeradgangsrettigheder 

Aktivejere gennemgår med jævne mellemrum bruger-
nes adgangsrettigheder. 

Vi har inspiceret proceduren for regelmæssig gennemgang og 
evaluering af adgangsrettigheder. 

Vi har inspiceret et udvalg af gennemgang og evalueringer af 
adgangsrettigheder. 

Ingen afvigelser konstateret.   

9.2.6 Inddragelse eller justering af adgangsrettigheder 

Alle medarbejderes og eksterne brugeres adgangsret-
tigheder til information og informationsbehandlingsfaci-
liteter inddrages, når deres ansættelsesforhold, kon-
trakt eller aftale ophører, eller tilpasses efter en æn-
dring. 

Vi har inspiceret procedurerne for inddragelse og justering af 
adgangsrettigheder.  

Vi har for et udvalg af fratrådte medarbejdere inspiceret, 
hvorvidt medarbejderne har fået deres adgangsrettigheder 
inddraget.  

Ingen afvigelser konstateret.   

    

A.9.3 Brugernes ansvar 

Kontrolmål: At gøre brugere ansvarlige for at sikre deres autentifikationsinformation. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

9.3.1 Brug af hemmelig autentifikationsinformation 

Brugere følger organisationens praksis ved anvendelse 
af hemmelig autentifikationsinformation. 

Vi har inspiceret retningslinjer for brug af fortrolige pass-
words. 

Vi har observeret at retningslinjerne for pass-
words kræver minimum 7 karakterer.  

Ingen yderligere afvigelser konstateret.  
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A.9.4 Styring af system- og applikationsadgang 
Kontrolmål: At forhindre uautoriseret adgang til systemer og applikationer. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

9.4.1 Begrænset adgang til informationer 

Adgang til information og applikationssystemers funkti-
oner begrænses i overensstemmelse med politikken for 
adgangsstyring. 

Vi har inspiceret retningslinjer og procedurer til sikring af be-
grænsning af adgang til applikationssystemers funktioner. 

Ingen afvigelser konstateret.   

9.4.2 Procedurer for sikker logon 

Adgang til systemer og applikationer styres af en proce-
dure for sikker logon. 

Vi har forespurgt til proceduren for sikker logon, og vi har in-
spiceret den implementerede løsning. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

9.4.3 System for administration af passwords 

Systemer til administration af passwords er interaktive 
og sikrer passwords med god kvalitet. 

Vi har inspiceret, at der i politikker eller procedurer stilles 
krav til kvaliteten af passwords.  

Vi har inspiceret at systemer til administration af passwords 
er opsat i overensstemmelse med de stillede krav.  

Ingen afvigelser konstateret.   

9.4.5 Styring af adgang til kildekoder til programmer 

Adgang til kildekoder til programmer begrænses. 

Vi har inspiceret procedurer for begrænsning af adgang til 
programmers kildekode.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.10 Kryptografi 
A.10.1 Kryptografiske kontroller 
Kontrolmål: At sikre korrekt og effektiv brug af kryptografi for at beskytte informationers fortrolighed, autenticitet og/eller integritet. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

10.1.1 Politik for anvendelse af kryptografi 

Der er udarbejdet og implementeret en politik for an-
vendelse af kryptografi til beskyttelse af information. 

Vi har forespurgt til politik for anvendelse af kryptering, og vi 
har stikprøvevis inspiceret brugen af kryptografi. 

Ingen afvigelser konstateret.   

10.1.2 Administration af nøgler 

Der er udarbejdet og implementeret en politik for an-
vendelse og beskyttelse af samt levetid for krypterings-
nøgler gennem hele deres livscyklus. 

Vi har inspiceret politikken for administration af nøgler, der 
understøtter virksomhedens brug af kryptografiske teknikker.  

Vi har stikprøvevis inspiceret, at der er dokumentation for, at 
de anvendte teknikker er anvendt som beskrevet.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.11 Fysisk sikring og miljøsikring  
A.11.1 Sikre områder 
Kontrolmål: At forhindre uautoriseret fysisk adgang til samt beskadigelse og forstyrrelse af organisationens information og informationsbehandlingsfaciliteter. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

11.1.1 Fysisk perimetersikring 

Der er defineret og anvendes perimetersikring til at 
beskytte områder, der indeholder enten følsomme el-
ler kritiske informationer og informationsbehandlings-
faciliteter. 

Vi har inspiceret proceduren for fysisk beskyttelse af faciliteter 
og perimetersikkerhed.  

Vi har inspiceret relevante lokationer og deres perimetersikring 
for at konstatere, hvorvidt der er sikringsforanstaltninger til at 
forhindre uautoriseret adgang.  

Ingen afvigelser konstateret.   

11.1.2 Fysisk adgangskontrol 

Sikre områder er beskyttet med passende adgangs-
kontrol for at sikre, at kun autoriseret personale kan 
få adgang. 

Vi har inspiceret procedurerne for adgangskontrol til sikre om-
råder.  

Vi har inspiceret udvalgte adgangspunkter for at konstatere, 
hvorvidt der anvendes personligt adgangskort til at opnå ad-
gang til produktionsfaciliteterne.  

Ingen afvigelser konstateret.   

11.1.3 Sikring af kontorer, lokaler og faciliteter 

Fysisk sikring af kontorer, lokaler og faciliteter er til-
rettelagt og etableret. 

Vi har stikprøvevist inspiceret, at der er etableret fysisk sikring 
af kontorer, lokaler og faciliteter.  

Vi har inspiceret, at der foretages inspektion af brandsluknings-
udstyr og UPS-anlæg m.v.  

Vi har inspiceret, at der gennemføres test af generatorer, UPS-
anlæg m.v. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.11.2 Udstyr 
Kontrolmål: At undgå tab, skade, tyveri eller kompromittering af aktiver og driftsafbrydelse i organisationen 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

11.2.8 Brugerudstyr uden opsyn 

Brugere sikrer, at udstyr, som er uden opsyn, er pas-
sende beskyttet. 

Vi har inspiceret proceduren for sikring af beskyttelse af udstyr, 
som er uden opsyn.  

Ingen afvigelser konstateret.   

11.2.9 Politik for ryddeligt skrivebord og blank skærm 

Der er udarbejdet en politik om at holde skriveborde 
ryddet for papir og flytbare lagringsmedier og om 
blank skærm på informationsbehandlingsfaciliteter. 

Vi har inspiceret politik for ryddeligt skrivebord og blank skærm. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

 

A.12  Driftssikkerhed 
A.12.1 Driftsprocedurer og ansvarsområder 
Kontrolmål: At sikre korrekt og sikker drift af informationsbehandlingsfaciliteter. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

12.1.1 Dokumenterede driftsprocedurer 

Driftsprocedurer er dokumenteret og gjort tilgænge-
lige for alle brugere, der har brug for dem. 

Vi har inspiceret, at der er krav om, at driftsprocedurer skal 
være dokumenteret og vedligeholdt.  

Vi har stikprøvevis inspiceret, at driftsdokumentation er opda-
teret og tilgængelig for medarbejdere, som har behov for dem. 

Ingen afvigelser konstateret.   

12.1.2 Ændringsstyring 

Ændringer af organisationen, forretningsprocesser, in-
formationsbehandlingsfaciliteter og -systemer, som 
påvirker informationssikkerheden, styres. 

Vi har inspiceret proceduren vedrørende ændringer til informa-
tionsbehandlingsudstyr og – systemer.  

Vi har inspiceret, at et udvalg af ændringer foretaget på plat-
forme, databaser og netværksudstyr er godkendt, testet, doku-
menteret og implementeret i produktionsmiljøet i overens-
stemmelse med Change Management proceduren.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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12.1.3 Kapacitetsstyring 

Anvendelsen af ressourcer overvåges og tilpasses, og 
der foretages fremskrivninger af fremtidige kapaci-
tetskrav for at sikre, at systemet fungerer som kræ-
vet. 

Vi har inspiceret proceduren for overvågning af anvendelse af 
ressourcer og tilpasning af kapacitet til sikring af opfyldelse af 
fremtidige kapacitetskrav.  

Vi har inspiceret, at relevante platforme er omfattet af procedu-
ren for kapacitetsstyring. 

Ingen afvigelser konstateret.   

12.1.4 Adskillelse af udviklings-, test- og driftsmiljøer 

Udviklings-, test- og driftsmiljøer adskilles for at ned-
sætte risikoen for uautoriseret adgang til eller æn-
dringer af driftsmiljøet. 

Vi har forespurgt til sikring af adskillelse af udviklings-, test- og 
driftsmiljøer. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at der enten er logisk eller fysisk 
adskillelse mellem udvikling, test og produktion.  

Ingen afvigelser konstateret.   

    

A 12.2 Malwarebeskyttelse 
Kontrolmål: At sikre, at information og informationsbehandlingsfaciliteter er beskyttet mod malware. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

12.2.1 Kontroller mod malware 

Der er implementeret kontroller til detektering, for-
hindring og gendannelse for at beskytte mod mal-
ware, kombineret med passende brugerbevidsthed.  

Vi har forespurgt til foranstaltninger mod malware. 

Vi har forespurgt til anvendelsen af antivirusprogrammer, og vi 
har inspiceret dokumentation for anvendelsen. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.12.3 Backup 
Kontrolmål: At beskytte mod tab af data. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

12.3.1 Backup af information  

Der tages backupkopier af information, software og 
systembilleder, og disse testes regelmæssigt i over-
ensstemmelse med den aftalte backuppolitik. 

Vi har forespurgt til krav til konfiguration af backup, og vi har 
stikprøvevis inspiceret dokumentation for, at opsætningen var i 
overensstemmelse med kravene. 

Vi har inspiceret, at der gennemføres overvågning af afviklingen 
af backup.  

Vi har forespurgt til test af gendannelse fra backupfiler, og vi 
har inspiceret dokumentation for test af gendannelse. 

Ingen afvigelser konstateret.   

 

 

A.12.4 Logning og overvågning 
Kontrolmål: At registrere hændelser og tilvejebringe bevis. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

12.4.1 Hændelseslogning  

Hændelseslogning til registrering af brugeraktivitet, 
undtagelser, fejl og informationssikkerhedshændelser 
udføres, opbevares og gennemgås regelmæssigt. 

Vi har forespurgt til logning af brugeraktivitet.  

Vi har stikprøvevis inspiceret logningskonfigurationerne. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

12.4.2 Beskyttelse af log- oplysninger 

Logningsfaciliteter og logoplysninger beskyttes mod 
manipulation og uautoriseret adgang. 

Vi har forespurgt til procedurer for sikring af logoplysninger og 
vi har inspiceret løsningen.  

Vi har inspiceret et udvalg at logningskonfigurationer med hen-
blik på at konstatere, om logningsinformationer er beskyttet 
mod manipulation og uautoriseret adgang. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

12.4.3 Administrator- og operatørlog 

Aktiviteter udført af systemadministrator og system-
operatør logges, og loggen beskyttes og gennemgås 
regelmæssigt. 

Vi har inspiceret procedurer vedrørende logning af aktiviteter 
udført af systemadministratorer og -operatører.  

Vi har inspiceret logopsætninger på udvalgte servere og data-
basesystemer med henblik på at konstatere, om systemadmini-
stratorers og -operatørers handlinger logges. 

Ingen afvigelser konstateret.   

12.4.4 Tidssynkronisering 

Urene i alle relevante informationsbehandlingssyste-
mer i en organisation eller et sikkerhedsdomæne er 
synkroniserede til en enkelt referencetidskilde. 

Vi har forespurgt til proceduren for synkronisering op imod en 
betryggende tidsserver, og vi har inspiceret løsningen. 

Ingen afvigelser konstateret.   

 

    

A.12.6 Sårbarhedsstyring 
Kontrolmål: At forhindre, at tekniske sårbarheder udnyttes. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

12.6.1 Styring af tekniske sårbarheder 

Der indhentes løbende informationer om tekniske 
sårbarheder i anvendte informationssystemer, organi-
sationens eksponering for sådanne sårbarheder skal 
evalueres, og der iværksættes passende foranstaltnin-
ger for at håndtere den tilhørende risiko. 

Vi har inspiceret proceduren vedrørende indsamling og vurde-
ring af tekniske sårbarheder.  

Vi har stikprøvevis inspiceret servere, databasesystemer og net-
værkskomponenter for at konstatere, hvorvidt de er patchet 
rettidigt.  

 Ingen afvigelser konstateret.  

12.6.2 Begrænsninger på softwareinstallation 

Der er fastlagt og implementeret regler om software-
installation, som foretages af brugerne. 

Vi har forespurgt til procedurer for begrænsning af softwarein-
stallation, som foretages af brugere. 

Vi har inspiceret, at regler for softwareinstallation efterleves.   

Vi har observeret at der ikke er noget krav om 
begrænsning af softwareinstallation på enhe-
derne.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.13  Kommunikationssikkerhed  
A.13.1 Styring af netværkssikkerhed 
Kontrolmål: At sikre beskyttelse af informationer i netværk og af understøttende informationsbehandlingsfaciliteter. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

13.1.1 Netværksstyring  

Netværk styres og kontrolleres for at beskytte informa-
tioner i systemer og applikationer. 

Vi har inspiceret, at der er defineret krav om styring og kontrol 
af netværk, herunder krav og regler om kryptering, segmente-
ring, firewalls, intrusion detection og andre relevante sikker-
hedsforanstaltninger.  

Vi har inspiceret dokumentation for design af netværket og et 
udvalg af sikkerhedsmæssige opsætninger af netværkskompo-
nenter med henblik på at konstatere, om de definerede krav 
og regler er implementeret.  

Ingen afvigelser konstateret.   

13.1.2 Sikring af netværkstjenester 

Sikkerhedsmekanismer, serviceniveauer og styrings-
krav til alle netværkstjenester identificeres og indgår i 
aftaler om netværkstjenester, uanset om disse tjene-
ster leveres internt eller er outsourcede. 

Vi har observeret, at der foreligger skriftlige krav til sikker-
hedsmekanismer, serviceniveauer og styringskrav til netværks-
tjenester.  

Vi har inspiceret et udvalg af netværkskomponenter for at vur-
dere, hvorvidt komponenterne er opsat i overensstemmelse 
med kravene og leverandørers anbefalede baselines.  

Ingen afvigelser konstateret.   

13.1.3 Opdeling af netværk 

Grupper af informationstjenester, brugere og informa-
tionssystemer opdeles i netværk. 

Vi har inspiceret retningslinjerne for segmentering af netværk.  

Vi har inspiceret et udvalg af adgange mellem netværkszoner 
med hensyn til, om de er begrænset til nødvendige tjenester.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.13.2 Informationsoverførsel 
Kontrolmålet: At opretholde informationssikkerhed ved overførsel internt i en organisation og til en ekstern entitet. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

13.2.1 Politikker og procedurer for informationsoverførsel 

Der foreligger formelle politikker, procedurer og kon-
troller for overførsel for at beskytte informationsover-
førsel ved brug af alle former for kommunikationsud-
styr. 

Vi har inspiceret politikker og procedurer for dataoverførsel. Ingen afvigelser konstateret.   

13.2.2 Aftaler om informationsoverførsel 

Aftaler omhandler sikker overførsel af forretningsinfor-
mation mellem organisationen og eksterne parter. 

Vi har forespurgt til aftaler om dataoverførsel. 

Vi har inspiceret, at der foreligger aftaler med kunder og andre 
eksterne parter, der beskriver krav til sikker udveksling af data.  

Ingen afvigelser konstateret.   

13.2.3 Elektroniske meddelelser 

Informationer i elektroniske meddelelser beskyttes på 
passende måde. 

Vi har forespurgt til retningslinjer for afsendelse af fortrolig in-
formation. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

13.2.4 Fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler 

Krav til fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftaler, der 
afspejler organisationens behov for at beskytte infor-
mation, identificeres, gennemgås regelmæssigt og do-
kumenteres. 

Vi har forespurgt til proceduren for etablering af fortroligheds-
aftaler. 

Vi har inspiceret et udvalg af underskrevne fortrolighedsaftaler 
med henblik på at konstatere, om proceduren efterleves ved 
ansættelse af nye medarbejdere og indgåelse af aftaler med 
konsulenter.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.14 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer  
A.14.2 Sikkerheds, udviklings- og hjælpeprocesser  
Kontrolmål: At sikre at informationssikkerhed tilrettelægges og implementeres inden for informationssystemers udviklingslivscyklus  

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

14.2.1 Sikker udviklingspolitik 

Der fastlægges og anvendes regler for udvikling af soft-
ware og systemer i organisationen. 

Vi har inspiceret regler for udvikling af software og systemer. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at reglerne har været efterlevet.   

Ingen afvigelser konstateret.   

14.2.2 Procedurer for styring af systemændringer 

Ændringer af systemer inden for udviklingslivscyklussen 
styres ved hjælp af formelle procedurer for ændrings-
styring. 

Vi har inspiceret proceduren for Change Management med 
henblik på at konstatere, hvorvidt proceduren indeholder krav 
om: 

• Risikovurdering 
• Test  
• Godkendelse 
• Systemdokumentation 
• Fall back plan.  

Vi har inspiceret et udvalg af ændringer med henblik på at 
konstatere, om kravene til ændringshåndtering blev fulgt.  

Ingen afvigelser konstateret.   

14.2.3 Teknisk gennemgang af applikationer efter ændringer 
af driftsplatforme 

Ved ændring af driftsplatforme gennemgås forretnings-
kritiske applikationer og testes for at sikre, at ændrin-
gen ikke indvirker negativt på organisationens drift el-
ler sikkerhed. 

Vi har forespurgt til procedure for teknisk gennemgang af ap-
plikationer efter ændringer af driftsplatforme.  

Vi har stikprøvevis inspiceret, at ændringer til operativsyste-
mer og infrastruktur er blevet vurderet m.h.t. deres eventuelle 
konsekvenser for applikationssystemer inden de er blevet gen-
nemført.  

Ingen afvigelser konstateret.   

14.2.5 Principper for udvikling af sikre systemer 

Principper for udvikling af sikre systemer fastlægges, 
dokumenteres, opretholdes og anvendes i forbindelse 
med alle implementeringer af informationssystemer. 

Vi har inspiceret proceduren for udvikling af systemer. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at proceduren har været fulgt.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

14.2.6 Sikkert udviklingsmiljø 

Der er etableret sikre udviklingsmiljøer for systemud-
vikling og -integration, som dækker hele systemudvik-
lingens livscyklus 

Vi har inspiceret proceduren for etablering af sikkert udvik-
lingsmiljø. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at proceduren har været fulgt. 

Ingen afvigelser konstateret.   

14.2.7 Outsourcet udvikling 

Der føres tilsyn med og overvågning af systemudvik-
lingsaktiviteter, der er outsourcet. 

Vi har forespurgt om procedurer for tilsyn med og overvågning 
af systemudviklingsaktiviteter, der er outsourcet. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at proceduren har været fulgt. 

Ingen afvigelser konstateret.   

14.2.8 Systemsikkerhedstest 

Test af sikkerhedsfunktionalitet udføres ved udvikling. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at der foretages test af sikker-
hedsfunktionalitet som led i systemudviklingsprocessen.  

Vi har observeret at TimeLog ikke har ret-
ningslinjer for systemsikkerhedstest. 

Ingen yderligere afvigelser konstateret.  

14.2.9 Systemgodkendelsestest 

Der etableres godkendelsestestprogrammer og relate-
rede kriterier for nye informationssystemer, opgrade-
ringer og nye versioner. 

Vi har forespurgt vedrørende godkendelsestestprogrammer og 
relaterede kriterier for nye informationssystemer. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at der som led i systemudvik-
lingsprocessen foretages test af systemer.  

Vi har observeret at TimeLog ikke udfører sy-
stemgodkendelsestest.  

Ingen afvigelser konstateret.   

 

  



 

TimeLog A/S  Side 38 af 42 
 
 

A.14.3 Testdata  
Kontrolmål: At sikre beskyttelse af data, som anvendes til test 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

14.3.1 Sikring af testdata 

Testdata udvælges omhyggeligt og beskyttes og styres.  

Vi har inspiceret proceduren vedrørende udvælgelse og be-
skyttelse af testdata.  

 

Ingen afvigelser konstateret.   

 

A.15  Leverandørforhold  
A.15.1 Informationssikkerhed i leverandørforhold 
Kontrolmål: At sikre beskyttelse af organisationens aktiver, som leverandører har adgang til. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

15.1.1 Informationssikkerhedspolitik for leverandørforhold 

Informationssikkerhedskravene til at minimere risici-
ene forbundet med leverandørers adgang til organisati-
onens aktiver aftales med leverandøren og dokumen-
teres. 

Vi har inspiceret proceduren for indgåelse af aftaler med leve-
randører.  

Vi har inspiceret proceduren vedrørende udvælgelse og be-
skyttelse af testdata.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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15.2 Styring af leverandørydelser 
Kontrolmål: At opretholde et aftalt niveau af informationssikkerhed og levering af ydelser i henhold til leverandøraftalerne. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

15.2.1 Overvågning og gennemgang af leverandørydelser  

Organisationer overvåger, gennemgår og auditerer le-
verandørydelser. 

Vi har inspiceret proceduren for overvågning og gennemgang 
af serviceydelser leveret af underleverandører er i overens-
stemmelse med det aftalte.  

Vi har inspiceret et udvalg af statusmødereferater, driftsrap-
porteringer m.v. som anvendes til sikring af, at det der leveres, 
er i overensstemmelse med det aftalte.  

Inspiceret, at der er foretaget gennemgang og vurdering af re-
levant revisionsrapportering på væsentlige underleverandører.  

Ingen afvigelser konstateret.   

 

A.16  Styring af informationssikkerhedsbrud  
A.16.1 Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer 
Kontrolmål: At sikre en ensartet og effektiv metode til styring af informationssikkerhedsbrud, herunder kommunikation om sikkerhedshændelser og -svagheder. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

16.1.1 Ansvar og procedurer  

Ledelsesansvar og procedurer er fastlagt for at sikre 
hurtig, effektiv og planmæssig håndtering af informa-
tionssikkerhedsbrud. 

Vi har forespurgt til ansvar og procedurer i forbindelse med in-
formationssikkerhedshændelser, og vi har inspiceret dokumen-
tation for ansvarsfordeling. Vi har endvidere inspiceret proce-
dure til håndtering af informationssikkerhedshændelser. 

Ingen afvigelser konstateret.   

16.1.2 Rapportering af informationssikkerhedshændelser 

Informationssikkerhedshændelser rapporteres ad 
passende ledelseskanaler så hurtigt som muligt. 

Vi har forespurgt til retningslinjer for rapportering af informati-
onssikkerhedshændelser og -svagheder, og vi har inspiceret ret-
ningslinjerne. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

16.1.3 Rapportering af informationssikkerhedssvagheder 

Medarbejdere og kontrahenter, som bruger organisa-
tionens informationssystemer og -tjenester, har pligt 
til at notere og rapportere alle observerede svaghe-
der eller mistanke om svagheder i informationssyste-
mer og -tjenester. 

Vi har forespurgt til informationssikkerhedshændelser i perio-
den, samt inspiceret disse. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

16.1.4 Vurdering af og beslutning om informations- sikker-
hedshændelser 

Informationssikkerhedshændelser vurderes, og det 
besluttes, om de skal klassificeres som informations-
sikkerhedsbrud. 

Vi har inspiceret procedure for vurdering og evaluering af infor-
mationssikkerhedsbrud. 

Vi har observeret at TimeLog ikke har imple-
menteret vurdering af informationssikkerhed i 
styringen af informationssikkerhedsbrud.   

Ingen yderligere afvigelser konstateret.  

16.1.5 Håndtering af informationssikkerhedsbrud 

Informationssikkerhedsbrud håndteres i overens-
stemmelse se med de dokumenterede procedurer. 

Vi har stikprøvevis inspiceret, at informations sikkerhedsbrud 
har været håndteret i overensstemmelse med de dokumente-
rede procedurer.  

Ingen afvigelser konstateret.   

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

16.1.6 Erfaring fra informationssikkerhedsbrud 

Den viden, der opnås ved at analysere og håndtere 
informationssikkerhedsbrud, anvendes til at ned-
sætte sandsynligheden for eller virkningen af fremti-
dige brud. 

Vi har forespurgt vedrørende Problem Management-funktion, 
der analyserer informationssikkerhedsbrud med henblik på at 
reducere sandsynligheden for at de gentager sig.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.17  Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring 
A.17.1 Informationssikkerhedskontinuitet 
Kontrolmål: At sikre, at informationssikkerhed er forankret i organisationens ledelsessystemer for beredskabs- og reetableringsstyring. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

17.1.1 Planlægning af informationssikkerhedskontinuitet  

Organisationen har fastlagt krav til informationssikker-
hed og informationssikkerhedskontinuitet i kritiske si-
tuationer, f.eks. i tilfælde af en krise eller katastrofe. 

Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en beredskabsplan til sik-
ring af videreførelse af driften i forbindelse med nedbrud og 
lignende, og vi har inspiceret planen. 

 

Ingen afvigelser konstateret.   

17.1.2 Implementering af informationssikkerheds- kontinuitet 

Organisationen har fastlagt, dokumenteret og imple-
menteret processer, procedurer og kontroller for at 
sikre den nødvendige informationssikkerhedskontinui-
tet i en kritisk situation og disse vedligeholdes. 

Vi har forespurgt om der er procedurer der sikrer, at alle rele-
vante systemer indgår i beredskabsplanlægningen. Vi har in-
spiceret om beredskabsplanen vedligeholdes.  

 

Ingen afvigelser konstateret.   

17.1.3 Verificer, gennemgå og evaluer informations- sikker-
hedskontinuiteten 

Organisationen verificerer de etablerede og implemen-
terede kontroller vedrørende informationssikkerheds-
kontinuiteten med jævne mellemrum med henblik på 
at sikre, at de er tidssvarende og effektive i kritiske si-
tuationer. 

Vi har forespurgt til test af beredskabsplanen, og vi har inspi-
ceret dokumentation for udført test. 

Vi har endvidere forespurgt til regelmæssig revurdering af be-
redskabsplanen, og vi har inspiceret dokumentation for revur-
deringen. 

Ingen afvigelser konstateret.   
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A.18 Overensstemmelse 
A.18.2 Gennemgang af informationssikkerheden  

Kontrolmål: At sikre, at informationssikkerhed er implementeret og drives i overensstemmelse med organisationens politikker og procedurer. 

No. TimeLog A/S’ kontrol REVI-IT’s test Resultat af test 

18.2.1 Uafhængig gennemgang af informationssikkerhed 

Organisationens metode til styring af informationssik-
kerhed og implementeringen heraf (dvs. kontrolmål, 
kontroller, politikker, processer og procedurer for in-
formationssikkerhed) gennemgås uafhængigt med 
planlagte mellemrum eller i tilfælde af væsentlige æn-
dringer. 

Vi har observeret, at der er etableret krav om regelmæssig 
uafhængig revisionsmæssig gennemgang af informationssik-
kerheden.  

Ingen afvigelser konstateret.    

18.2.3 Undersøgelse af teknisk overensstemmelse 

Informationssystemer undersøges regelmæssigt for, 
om de er i overensstemmelse se med organisationens 
informationssikkerhedspolitikker og -standarder 

Vi har foresputgt om interne kontroller til at sikre 
overholdelse af sikkerhedspolitikker og procedurer og vi har 
inspiceret udvalgte kontroller.  

Ingen afvigelser konstateret.   
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