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NY PERSONOPPLYSNINGLOV!

DAGLIG LEDER SVINDEL! 

Hvordan sikre også 
ad hoc betalingene?

DAGLIG LEDER SVINDEL

Begrepet «Daglig leder svindel» 
benyttes når regnskapskontorer 
foretar utbetalinger basert på 
kommunikasjon med det man tror 
er kunden. Kort forklart betyr dette 
at kundens epost hackes, og når 
hackerne har lært seg rutinene 
instrueres betalingsansvarlig (f.eks. 
kundens regnskapskontor) om 
utbetalinger. 

Hittil i 2018 er flere slike tilfeller 
politianmeldt og største svindlede 
beløp via regnskapskontor er på over 
200.000 USD. I Norge ble det i 2016 
svindlet for i underkant av 300 MNOK 
via daglig leder svindel ifølge 
Finanstilsynet, og problemet er 
økende. 

Spesialtilbud til 
medlemmer i 

Regnskap Norge!

Rosberg er en leverandør av sikre 
kommunikasjonsløsninger og har blant 
annet leveranser til Forsvar og 
departement. «Verji» er selskapets 
teknologibrand, ordet kommer fra 
gammel Norsk og betyr «Beskytteren» 
Se www.rosberg.com for mer 
informasjon.

Rosberg AS - Kaien 11 - 4250 Kopervik
Tlf: 90 53 24 54

www.rosberg.com
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Fri etablering med 
verdi kr 4.990 ved kjøp 

av Verji SMC!



Hvordan utveksle 
personopplysninger?

Den nye personopplysningsloven 
har satt søkelys på hvordan man 
utveksler personopplysninger, mye 
grunnet medias fokus på nye 
gebyrsatser inntil 4% av 
omsetningen ved brudd på 
personopplysningsloven.

Det gode ved dette fokuset er at 
det gir regnskapskontorene en unik 
mulighet til å etablere rutiner som 
ivaretar at kundene unngår å bryte 
personopplysningsloven i 
kommunikasjonen med 
regnskapskontoret, samtidig som 
regnskapskontoret ivaretar at egne 
ansatte kommuniserer i tråd med 
personopplysningsloven.

En sikker kommunikasjonskanal er 
et nødvendig verktøy for å ivareta 
personopplysningsloven og unngå 
«daglig leder svindel». 

Verji SMC erstatter tradisjonell 
epost ved utveksling av 

personopplysninger mellom kunde 
og regnskapskontor. 

Via kryptert kommunikasjon ivaretar 
både regnskapskontoret og kunden 

ny personvernlov, samtidig 
representerer løsningen en ny inntekt 

for regnskapskontoret.

Verji Secure Mobile Communication 
gir en helhetlig 

og sikker kommunikasjonskanal. Med Verji SMC kan man enkelt utveksle 
meldinger og alle typer vedlegg enten 
man benytter telefon, nettbrett eller 
arbeider fra PC.

protects. encrypts. secures.


