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� Svensk konsultfirma som specialiserat sig inom 
Cybersäkerhet och Informationssäkerhet sedan 
1997.

� Kontor i Stockholm
� 15 cybersäkerhets specialister
� Egen forskning inom kryptografi och cyberkrig. 

Flera publikationer av arbeten på 
internationella konferenser inom cybersäkerhet.

� Akademisk noggrannhet i våra leveranser.
� Kunder:

� Myndigheter
� Internationella koncerner inom 

infrastruktur
� Banker
� Mediabolag

Mikael Simovits

E-post: mikael@simovits.com

Mob: 0707415162

Gustav Sædén Ståhl

E-post: gustav,saeden@simovits.com

Mob: 070-424 13 31
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Technical IT-security

•Penetration testing

•Vulnerability scanning

•Application testing

•IT-security reviews

•Security requirements
for procurement

•Red Team

Information security

•Establish and 
implement ISMS

•Security training

•Information security
mapping and reviews

•Risk analysis

•BCP preparation and 
training

•Mathematical
modelling

Forensics & incident 
response

•Threat intel

•Digital forensics

•Mobile forensics

•Incident response

•Malware analysis

•Establish SOC and 
CERT

Physical security

•Design and 
requirements for 
perimeter defense.

•Preparation for active
shooter scenarios

Services provided by Simovits Consulting AB



EXAMENSARBETEN

• Maskininlärning
• Zero-Days
• Optimering Cyberangrepp/ 
Cyberförsvar
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Maskininlärningsbaserat system för bedömning av 
cyberattacker

• Maskininlärningsbaserat system kan användas för att upptäcka 
cyberattacker. Ett exempel som används idag är spamfilter i mejlkorgen. 
Nuvarande system är inte ideala utifrån flera perspektiv. Bl.a. saknas:
• Transparens
• Möjligheten att bygga på 
• Flexibilitet

• Arbetet har stor grad av flexibilitet och kan skräddarsys efter dina 
önskemål

• Inga kunskaper om IT-säkerhet krävs
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Vad innebär och vad kostar industriell tillverkning av Zero-
days?

• Marknaden för Zero-days har de senaste åren växt och skapar frågor 
om möjligheten att i storskaliga och industriella produktioner producera 
Zero-days. Vilken typ av sårbarheter ska man då rikta in sig på och hur 
hanteras risk och osäkerhet?

• Vad är den förväntade kostnaden per upptäckt och hur förhåller den sig 
till intäkterna från försäljning?

• Klarlägga utmaningar som måste mötas för att göra en sådan 
produktion lukrativ

• Undersöka tekniska strategier för att hitta Zero-days
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Matematisk modell för att optimera ett cyberangrepp mot 
kritisk infrastruktur samt att lokalisera svaga punkter i 

cyberförsvar
• Infrastruktur kan beskrivas i form av grafer med olika typer av "trånga" 

sektorer.
• Exempel: Valsystem, El infrastruktur, Tågnät osv.
• Exjobb:

• Skapa en generaliserad matematisk optimeringsmodell för storskaliga 
cyberangrepp, med syfte att minimera ansträngning och maximera effekt.

• Syftet är att kunna använda modellen för att hitta svaga punkter i en 
infrastruktur. 



TRAINEE PÅ 
SIMOVITS

• Strukturerad infasning
• Intern utbildning
• Externa kurser som leder till certifiering
inom cybersäkerhetsområdet
• GIAC (SANS Institute)
• Offensive Security
• Elearning Security
• Arbeta med erfarna konsulter i riktiga
projekt.



28/01/2021 9

MER INFORMATION OM FÖRETAGET / KONTAKT
• WWW: www.simovits.com

• E-post: mikael@simovits.com

• Blogg: Repository av idéer och tankar kring:
• Cybersäkerhet / Informationssäkerhet
• Säkerhetsbrister
• Säkerhet i olika plattformar
• Cyberkrig / Cyberförsvar
• Kryptoforcering
• mm.

• https://www.simovits.com/blogg/


