Forsvar dig mod identitetstyveri
Et nyt dansk program vil styrke den forreste forsvarslinje i kampen mod identitetstyveri og
krænkelser af dit digitale privatliv.
PasswordStar er en helt nyt, dansk udviklet internetservice, der gør det nemt for alle at bruge
stærke adgangskoder. Den gratis tjeneste danner helt tilfældige koder og gemmer dem på en måde,
så ingen andre kan læse dem.
Gør sikkerhed overskueligt
Alle internetbrugere kender efterhånden til hudløshed reglerne for, hvordan en sikker adgangskode
skal se ud: Den skal være mindst otte tegn lang; den skal blande store og små bogstaver med tal og
forskellige andre tegn; den skal kun bruges ét sted og så skal den skiftes med jævne mellemrum.
Desværre er det de færreste, der til daglig kan overskue at leve op til reglerne for sikker omgang
med adgangen til deres stadig flere mail-, sociale netværks- og online shopping-konti. Og det gør
os sårbare overfor identitetstyveri, der er en af de hurtigst voksende former for kriminalitet på
verdensplan.
PasswordStar er udviklet til at styrke vores it-sikkerhed, ved at hjælpe os alle til at beskytte os
med stærkere koder. Programmet bygger på det samme princip som den velkendte pinkodehusker
– vores medfødte evne til let at huske og genkende et mønster. PasswordStars figur er dog formet
anderledes, så det er lettere at danne og huske et mønster, der er længere end de sædvanlige fire
cifre i en pinkode.
Udskriv dine koder
Der er flere fordele ved at benytte det nye gratis program. Den vigtigste er, at man kun skal huske
ét mønster som nøgle til samtlige sine forskellige adgangskoder. Andre fordele er blandt andet, at
man let danner helt tilfældige koder, så man kan skifte dem ofte og leve op til kravene om
forskellige typer tegn.
For rigtigt mange brugere er det helt sikkert også en vigtig pointe, at man med PasswordStar kan
udskrive sine adgangskoder og have dem liggende frit fremme, uden at de giver mening for andre
end en selv.
Pædagogisk på fem sprog
Michael Wilkens, der er medejer og daglig leder af PasswordStar, lægger ikke skjul på, at der er
tale om en ambitiøs lancering: ”Vi er lige gået i luften med en hjemmeside på dansk og den
engelske version følger om kort tid. Og så har vi fået nogle af landets bedste animatorer til at
producere en film, der introducerer vores produkt på fem sprog”, fortæller han. ”Konceptet er
egentligt såre simpelt. Men samtidig er ideen helt ny for mange af vores potentielle brugere – især
i udlandet hvor man ikke kender den gamle pinkodehusker. Derfor valgte vi animationen til at
forklare konceptet på en meget pædagogisk måde, så alle kan følge med.”
Se introduktionsfilmen og bliv gratis bruger på www.passwordstar.com

[infoboks – identitetstyveri]
Identitetstyveri
Identitetstyveri er en alvorlig forbrydelse. Amerikanske undersøgelser viser, at det nemt kan tage
op til et år, før man har fået ryddet op i sine sager, når man har været offer for denne type
forbrydelse.
Identitetstyveri er en af de hurtigst voksende former for kriminalitet – og den hurtigst voksende i
f.eks. Storbritannien og USA.
Ifølge det uafhængige Identity Theft Resource Center, er der ca. 28 nye ofre for identitetstyveri på
verdensplan hvert minut døgnet rundt.
Læs mere om identitetstyveri her:
www.idtheftcenter.org
Få gode råd om it-sikkerhed her:
www.cert.dk
www.it-borger.dk
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