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! sveiO: Søndag kveld sto et skur/løe i brann i Valestrand i Vasslivegen 
i Valevåg.

– Vi fikk melding om full overtenning i skuret på stedet, sier 
operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Brannen ble meldt til politiet klokken 19.40 og var slukket rundt 
klokken 20.10. Da var skuret ifølge brannvesenet nedbrent.

Ingen skader på personer eller andre bygninger. Brannårsaken er per nå 
ukjent. Brannvesenet drev etterslokking på stedet.

 FOtO: daniel deniazi

Har utviKlet ny aPP: Alf Kenneth Bråthen i Rosberg AS har utviklet en ny app som skal hindre svindel.  
 FOtO: sOndre sundFør

Rosberg System AS 
har utviklet appen 
«Verji» som skal gjøre 
det mulig å sende 
personinformasjon og 
fakturadetaljer uten å 
bli hacket.
Sondre Sundfør 
sondre.sundfor@h-avis.no

KarMøy: 7. mars skrev Hauge-
sunds Avis om tre bedrifter på 
Karmøy som hadde fått e-pos-
ten sin hacket. 

Nå har selskapet Rosberg AS 
som holder til i Kopervik laget 
en app med det norrøne navnet 
«Verji» som skal gjøre en trygg 
kommunikasjon mellom be-
drifter og regnskapskontorer 
mulig.

Hacking av e-postkontoer til 
bedriftsledere har vært et kjent 
og stort problem for bankene i 
mange år. 

I 2016 tapte Norsk Finansnæ-
ring i underkant av 300 millio-
ner kroner på denne svindelen, 
ifølge Alf Kenneth Bråthen som 
er daglig leder i Rosberg AS.

– Det er samme framgangs-
metode som brukes hver gang, 
der e-posten til daglig leder el-
ler andre ansatte med beta-
lingsfullmakt i en bedrift, blir 
hacket. Hackerne får full kon-
troll over e-postaktiviteten på 
kontoen. Så sender hackerne 
falske e-poster, ofte inkludert 
fakturaer, til regnskapskonto-
rene med beskjed om å betale, 
forteller Bråthen.
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Det er samme 
framgangsme-
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til daglig leder eller andre 
ansatte med betalings-
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alF KennetH bråtHen 
Daglig leder, Rosberg AS

For regnskapskontorene ser 
det da ut som det er daglig leder 

i bedriften som er avsender. Vi-
dere forteller Bråthen at siden 
bankene nå har etablert rutiner 
og tiltak for å forhindre dette, 
har hackerne beveget seg over 
til regnskapskontorene.

De som utfører betalinger for 
sine kunder bør iverksette tiltak 
for å hindre denne typen svin-
del.

umulig å hacke
Appen «Verji» installeres av 
både daglig leder, og andre med 
fullmakt til å foreta betalinger 
for en bedrift og regnskapskon-
torene slik at kommunikasjo-
nen mellom dem kun foregår 

gjennom denne kanalen. Mel-
dingene og vedlegg som da sen-
des i en toveiskommunikasjon 
er krypterte, det vil si at de er 
umulige å hacke.

Verji-appen kan ikke lastes 
ned fra App Store eller Google 
Play. Kun godkjente brukere får 
den installert fra Rosberg. Så 
kan daglig leder i bedriften sen-
de melding til regnskapskonto-
ret, inkludert faktura som ved-
legg. 

Regnskapskontoret kan være 
trygge på at melding og faktura 
kommer fra riktig avsender da 
denne er identifisert og ikke 
kan manipuleres.

– 25. mai i år kommer det en 
ny lov i Europa der personinfor-
masjon ikke lenger kan sendes 
på vanlig e-post. 

Denne må kun sendes gjen-
nom en kryptert kanal, som for 
eksempel vår app. Det nye lov-
verket heter GDPR som står for 
General Data Protection Regu-
lation, sier Bråthen.

Verji-appen er allerede i bruk 
av blant annet forsvaret og fi-
nansdepartementet.

ingen mistenkte
Politioverbetjent Frode Klau-
sen er etterforskningsleder ved 
Karmøy lensmannskontor og 

melder at ikke alt er blitt etter-
forsket ennå.

– Det er snakk om flere saker, 
og vi har en dialog med både 
Kripos og Økokrim, så vi håper 
at denne dialogen med sentrale 
organer kan være til god hjelp. 
Vi har foreløpig ingen mistenk-
te, sier Klausen.

Han sier også at det har kom-
met inn et par forhold etter re-
portasjen i Haugesunds Avis fra 
7. mars.

Politiet etterforsker flere forhold på Karmøy

ny app skal hindre at 
bedrifter blir hacket 


