”At valget til sidst faldt på en certificeret
hostingleverandør skyldes, at vi over for
kunder i bl.a. Tyskland er nødt til at
dokumentere et tårnhøjt sikkerhedsniveau
med hensyn til datasikkerhed”

”Hovedet på sømmet kom fra vores egen
revisor, som stillede krav om, at vi kunne
dokumentere sikkerheden, f.eks. ved at vælge
en samarbejdspartner med certificering eller
revisorerklæring”

Jakob Toftgaard, direktør, Tamigo

Claus Oehlenschlæger, IT-administrator, Ungdomsbo

”I Nordic Cryobank er vi afhængige af
vores data for at drive vores forretning.
Data skal være tilgængelige hele tiden
og opbevaret sikkert. Vi har valgt en
certificeret leverandør af IT-hosting, hvor
vi er sikret mod strømsvigt, brand og andre
ting, som kunne true vores drift”

”InsuBiz opbevarer personfølsomme data
for vores kunder, og vi skal dokumentere,
at vi lever op til kravene i Persondataloven.
Derfor har InsuBiz en ISAE-3402-erklæring,
det skal vores leverandør af IT-hosting også
have – og den sikkerhed har man med
Hostingmærket”

Anders Lissau, Head of IT, Nordic Cryobank

Allan Bredahl, direktør, InsuBiz

www.bfih.dk

www.hostingmaerket.dk

Hvorfor vælge
Hostingmærket?

Alle har brug for sikker og stabil IT-hosting
Husk at tjekke at din IT-hostingleverandør...

Vi arbejder på at øge kvaliteten
i den danske IT-hostingbranche

Kvalitet

Gennemsigtighed

...har styr på kvaliteten og orden i maskinrummet.
Kig bl.a. efter dokumenterede processer, køleanlæg,
brandslukning, 2 separate backup lokationer,
nødstrømsanlæg og redundante internetforbindelser.

...beskriver ydelser forståeligt og lægger
relevante data åbent frem. Bed om tilbud,
som er sammenlignelige.

Stabilitet

Kontrol

...er en veldrevet virksomhed og stabil
samarbejdspartner. Spørg efter regnskaber,
forsikringer og going-concern erklæring.

...lader sig kontrollere en gang om året.
Kræv at IT-hostingleverandøren
bliver set efter i sømmene af en
udefrakommende specialist.

Hostingmærket er en certificeringsordning, skabt af Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark, BFIH, for at øge kvalitet og sikkerhed i IT-hostingydelser og for
at gøre det lettere for køberne at vælge den bedste løsning. For at være medlem af BFIH
skal man en gang om året certificeres til at bruge Hostingmærket, som bl.a. indeholder
en ISAE 3402 revisorerklæring.
Læs mere på www.hostingmaerket.dk

