
1. Bytt passord i tide og husk at gjenbruk av 
passord ikke er lurt
– sjansene for at noen skal få tak i et passord  

du har hatt lenge er større enn at de får tak i et 

passord som er helt nytt. Det samme gjelder når  

det kommer til å bruke samme passord mange 

steder - sjansene for at noen skal finne det ut er 

større hvis du bruker det samme passordet  

mange steder. Unngå ord som står i ordbøker.

2. Sterke passord er vanskelige å gjette
– årstider, årstall, fødsesdatoer og hundenavn 

er ikke bra passord. Bruk aller helst en 

passordgenerator og oppbevar passordene  

dine i en passord-manager som hjelper  

deg med oversikten. 

3. Del aldri passord eller brukernavn med noen, 
selv ikke folk du stoler på
–sensitiv informasjon skal ikke deles uten man er 

sikker på mottaker.

4. Aktiver MFA - muliti faktor autentisering
– på den måten får du varsel om noen andre 

forsøker å logge seg på.

5. Vær alltid kritisk til informasjonen du  
mottar digitalt
– handler det om penger,  passord, kontonummer 

og annen sensitiv informasjon så ring personen 

mailen er fra og hør om det faktisk er dem som 

skriver.

6. Klikk aldri på lenker du ikke stoler på
  – ha et kritisk blikk og vurder hva dette er  

før du klikker.

7. Last kun ned programmer som kommer fra 
sikre kilder 

– fremmede programmer kan inneholde skadevare.

8. Oppdater software på PC og mobil ofte
– jo nyere versjon software du kjører, jo bedre er  

du sikret mot hull som kan slippe inn inntrengere. 

9. Det er ingen skam å si fra 

- alle kan gjøre feil eller ha en dårlig dag, og jo 

raskere bedriften får beskjed om en hendelse,  

jo raskere kan de stoppe angrepet. 

Digitalvett- 
reglene

Følger du disse reglene, er du tryggere på nett. 
Og når du er tryggere, er bedriften din tryggere. 

Nortel kundeservice

Ring oss:
70 30 99 00

Send oss en email:
support@nortel.no

Våre åpningstider:
Hverdager 08:00 - 17:00


