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Självklart är vi medlem i branschorganisationen 
Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning.

Naveo®Pro
Cybersäkerhet

Anslutning 
Enheterna i sig kräver inbyggda 
säkerhetsstandarder som måste vara skyddade. Allt 
från styrenhetshårdvara till mjukvara är designad för 
att säkerställa optimerad, oavbruten drift.

Data 
Övervakningssystem NaveoPro använder Google 
Cloud för att ge åtkomst till molnplattformen 
och säkert lagra data. ABB har antagit globala 
dataskyddsstandarder för att säkerställa 
en standardiserad och hög skyddsnivå för 
personuppgifter som behandlas av ABB Group över 
hela världen.

Standarder 
ABB arbetar med digital säkerhet via sitt 
Group Cyber Security Council och deltar i 
standardiseringsinsatser så som Plattform Industrie 
4.0 och Industrial Internet Consortium. De 
arbetar också med dussintals universitet och för 
samman ledare inom ämnet årligen på sitt Global 
Technology Forum.

Google Cloud Platform är certifierad enligt ISO/IEC 
27001.

Multifaktorautentisering (MFA) 
MFA är ett säkerhetssystem i flera steg som 
verifierar våra användares identitet genom att 
tillämpa flertalet säkerhetsåtgärder.

Produktcybersäkerhetstester utförda av ABBs 
Device Security Assurance Center (DSAC) 
Ett dedikerat, oberoende säkerhetstestcenter har 
etablerats där säkerhets- och robusthetstest utförs 
på produkter. En detaljerad testrapport och analys 
delas med utvecklingsteamen för att hjälpa dem att 
upptäcka och korrigera eventuella sårbarheter.

Målet med Device Security Assurance Center 
är att tillhandahålla kontinuerliga protokoll och 
bedömningar som möjliggör för oss att:

• förse kunder med produkter som uppfyller de 
högsta standarderna.

• erbjuda produkter och enheter som följer 
befintliga och kommande bestämmelser, lagar och 
normer.

• ligga steget före inom teknologi för 
enhetssäkerhet.

Vi på Bergdahls ser allvarligt på cybersäkerhet – för trygghet av 
våra produkter, system och tjänster likväl som våra kunders data. 
Man ska inte behöva offra säkerhet och kontroll för att dra fördel 
av den digitala världen och den nytta som en molnlösning medför. 
ABB, som tillverkar vårt system NaveoPro, ser säkerhet som högsta 
prioritet. Med hjälp av ABB Ability kan vi säkerställa trygghet för våra 
produkter, genom en innovativ och mångskiktad strategi.


