
Udnyt Baselines resultater: rapporter
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Rapporter

• Hvilken information er der

• Hvad - Baselinedata og rapporter – få klik væk

• Hvordan - Hent rapporter (demo)
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Baseline: 

det årlige tjek af 
sikkerhedsindsats

Organisationens 
styring ift. krav

Organisering

Processer og data

Risikostyring

Compliance, Risk 
Management, 
Governance

Plan

Do Check

Act

Baseline

Egne svar &

Benchmark



Egne svar 

(kladde /frigivne)

Benchmark

Vurdér

svar

Analysér

Status

Rapportér

Afgiv svar

Statusrapport

- få klik væk

Onepager rapport
med status og 
udvikling

Se tidligere svar
Se afgivne svar

Analysemodul med 
BI funktioner

Onepager & Ledelsesresume 
med benchmark 

Specialrapport med status, gap
trussel- og konsekvensvurdering

*benchmark er til rådighed når 
undersøgelsen lukkes – vi informerer



Dataudnyttelse

Hvem

Modtagere af rapporter
• Direktionen

• Sikkerhedsudvalget

• Aktører som:
• Sikkerhedskoordinator

• DPO

• Fælles DPO for flere kommuner

• Systemejere og forvaltningschefer



Dataudnyttelse

Hvad

Hvad kan man se
• Egen status og compliance

• Egen udvikling og historik

• Benchmark med landsgennemsnit*

• Benchmark med samarbejdspartnere*

• Benchmark internt i kommunen*

*Tilgængelig fra uge 7



Rapportmuligheder

Svarudtræk Onepager Ledelsesresume Analyser Statusrapport



✓Vælg undersøgelse

✓Vælg Spørgeramme

✓Vælg besvarelsesår

✓Vælg foreløbige svar

+ vælg organisationsenhed(er)*

+ tilføj benchmark 
(DK og fællesskaber)*

Udvælg data

*Tilgængelig fra uge 7



Rapporter - Onepagere

Printes ift. spørgerammer

Øverst gennemsnit for områder de valgte år og 
samlet udvikling.

Midt svarfordeling for områderne for seneste 
undersøgelse

Nederst niveau og udvikling for de laveste 5 
underområder i spørgerammen og beskrivelse af 
områdets tema



Rapporter - Ledelsesresume

• Kommunale indsatsområder

• ISO 27001

• Cybersikkerhed

• Persondatabeskyttelse

• Trusselseksponering

• Opmærksomhed og kultur

• Plan, Do, Check, Act



Rapporter eller analyser?

Rapporter

• Nemt

Analyser

• Frihed til at vælge og vælge fra

• Se svar på de enkelte spørgsmål

• Hent svar til videre bearbejdning

• Kan præsenteres som de er

• Beskrivelser af KPI



Demo

Log ind på enablor

Nyt siden sidst

Hent rapporter

Undervejs eller efter frigivelse

Fortsæt i analyser



Næste skridt

Ledelsesresume tilgængelig denne uge

Benchmark fase 1 fra uge 7


