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MOBILITETS-
PROSJEKTET

• Laptop til alle ansatte

• Flåtestyring

• MDM / EMM

Bilde av en som sitter ute 

og jobber med laptop



SIKKERHET

• “Belønner” brukeradferd som kan klassifiseres 
som høyrisiko. 

• MDM / EMM møter ikke våre sikkerhetskrav.
• Sikkerhet defineres av implementerings- og 

driftsevne hos leverandør. 

• Definere og “tune” etter behov.
• Reagere på hendelser.
• Heve bevissthet og deltagelse

CONS - hyllevare

PROS - naisdevice



KOSTNAD

• Alle maskiner må tilhøre 
organisasjonen.
• Innkjøp av hardware.

• Låne-ut-styr (administrasjon).
• Manuelle steg som kunne vært 

automatisert .

• Produktivitet fra “første stund”.
• Bærekraft
• Økonomi

CONS - hyllevare

PROS - naisdevice

Bilde som illustrerer 

noen som brenner penger



• Er tuftet på tvungen tilstand

• Har begrensinger på plattformstøtte

• Mangler transparents

• Skaper unødige flaskehalser

• Valgfrihet på verktøy

• Autonomi

• Bygge kultur der brukene kan gjøre “de rette 
valgene selv”. 

UTVIKLEROPPLEVELSE
CONS - hyllevare

PROS - naisdevice

Bilde som illustrerer 

tvungen og absolutt konformitet



HANDLINGSROM

• Slippe unna “Lock in”

• Behandle klienthelse som 
en applikasjon som itereres

• Opplevelse, Kulturbygging, 
Sikkerhet

Bilde som illustrerer  mangel

på evne til å b
evege seg fritt



ØNSKELISTE
• Vi vil at brukerne skal få velge det verktøyet som gjør dem mest produktive.

• Vi vil at informasjonen vi har om maskinene skal være presis og fersk.

• Vi vil at brukerne skal ha full innsikt i hva vi innhenter av informasjon om deres maskiner.

• Vi vil se etter risikoatferd, ikke bare at innstillinger er til stede.

• Vi vil selv kunne tilpasse løsningen etter behov.

• Vi vil at brukerne skal få vite hva og hvorfor noe er en sikkerhetsrisiko på deres maskin, i 
tillegg til hvordan de selv kan utbedre det.

• Vi vil ikke vite mer enn vi trenger om brukernes maskiner.

• Vi vil fjerne hindringer som tar ned farten, eller som inspirerer til "smarte løsninger".

• Vi vil ikke overstyre maskinene.

• Vi vil ikke "låses inne" (Lock In).



KOMPONENTER & TEKNOLOGIER



KOLIDE = INVENTAR & OVERSIKT



OSQUERY = EFFEKTIV INNSIKT



SLACK = BRUKERINTERAKSJON



WG = EFFEKTIVE KOBLINGER



D&D’S

• “Soft Policies”

• Short & Sweet

• Plikter & Forventinger



J.I.T.A

• Begrunnelse

• Tidsbegrenset 

• Audit trail

• Innsikt



Device enroll

User feedback

FRA START - TIL NAISDEVICE

Client config

Gateway config

Protected services 

Control plane

Data plane

Internet

k2.kolide.comapiserver

Device state

Gateways

Install kolide & nais-agent

Do’s & Don’ts

Just In Time Access

http://k2.kolide.com


https://www.kolide.com

https://doc.nais.io/device

https://osquery.io

https://www.wireguard.com

https://honest.security

https://www.wireguard.com
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torbjorn.hallenberg@nav.no
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