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A week ago a lot of Swedes and Danes got an email from the post office about a package.



However, when they enter the captcha, crypto locker goes into action.

Cryptolocker is designed to encrypt data on a victim's machine and then require victims to payout a ransom fee to regain access to their files.



Time is of essence 
Cryptolocker is designed to encrypt data on a victim's computer and then require victims to payout a ransom fee to regain access to their files.

Game Over Zeus 

Email and BotNet - vorm

Jevgenij Bogatjev from Russia is believed to behind this vorm

$ 100,000,000 beleived to have been paid in ransom so far



SAUDI ARABIAN OIL COMPANY

• August 15 - 22, 2012

• 30,000 computers hit

• Ransom paid

ARAMCO, a disaster that is hard to find on the internet. When you pay ransom it is nothing you want to talk about…



THE SOLUTION

• Format your hard disk

• Re-install OS

• Adopt CrashPlan backup

• Restore files from  
any point in time

A backup system would have saved them



ADOPTION CAN ALSO BE USED TO:

• Upgrading from Windows 7 
to Windows 10

• Move your documents 
when upgrading from 
Windows to Mac

• Replacing a lost or crashed 
computer

Adopting a computer can also be used when

Upgrading OS

Migrating from PC to Mac

Replacing lost or crashed computer



   GermanyS
LARGEST

SOFTWARE COMPANY

Spiegel Magazine, No. 37/Sept.9, 2015,
Schatten des Zweifels

Shadow of a doubt



THE STING

• Attorney at Internal Compliance 
Department

• $35 Billion Intellectual Property 
Trespass

• Took laptop

• $25 million severence package

Attorney hired to make audit, but ended up blackmailing the company 



THE SOLUTION

• Insight to attorneys laptop

• Restore files on laptop during 
attorneys tenure

• Identify truth or fallacy

In an alternate ending, a good endpoint backup service, like Code42 CrashPlan, would have given the software company insight into the files and contents on the 
purloined laptop. Regardless of the location of the device, the company’s IT department could have restored the files present on the laptop during the auditor’s tenure, 
identified the truth or fallacy of the allegations and responded appropriately. The story might still have become a news sensation, but in this scenario the enterprise would 
have been in control of the outcome.



WITHOUT ANSWERS
- FACE LOST ?

• Crashed computer

• No presentation

• Long way from home

• No-one at the office to help

Adobe representative in Japan


Time difference 


Crashed computer


No-one to help



…NOT REALLY…

Borrowed computer and presentation was saved
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MP vill göra 
unga friskare
STOCKHOLM Miljöpartiet i 
landstinget, med Tomas Eriks-
son i spetsen, anser att det är 
alldeles för svårt för kommu-
ner och landsting att arbeta 
förebyggande med folkhälsa. 
Därför föreslår partiet en 
social investeringsfond riktat 
till unga på en halv miljard 
kronor.

– Syftet är att underlätta 
gemensamt arbete kring 
bland annat motion men 
också alkohol, tobak och psy-
kisk hälsa, säger han.

I den senaste folkhälsorap-
porten för 2011 uppgav drygt 
en femtedel av 18–64-åring-
arna mycket stillasittande och 
att de aldrig motionerar.

GÖR MILJÖN 
BÄTTRE FÖR 
EN MILJON
STOCKHOLM Länsstyrelsen 
utlyser en miljon kronor i 
projektstöd för att underlätta 
arbetet med att minska länets 
klimatpåverkan. Exempelvis 
kan kommuner, föreningar och 
organisationer i regionen söka 
stöd, däremot inte enskilda 
företag. Pengarna ska bidra 
till arbetet med att förverkliga 
Sveriges politik för energi-
omställning och minskad 
klimatpåverkan.

Tjuven stal fyra och 
ett halvt år av Olafs liv

Det var i början av oktober som 
Olaf Winter parkerade vid Karla-
vägen på Östermalm för att hand-
la. Men bilen gick inte att låsa, 
trots att han tryckte flera gånger 
på fjärrlåset. Till slut gick dock 
lås et igen.

Fem minuter senare kom han 
tillbaka till bilen som nu var olåst, 
men utan brytmärken. Borta från 
bilen var en väska där Olaf hade 
sin dator. På datorn fanns en dok-
torsavhandling i arkeologi som 
han arbetat med i fyra och ett 
halvt år.

– Det var hela mitt livs forskning 
och jag blev helt kall. Jag hade 
dessutom lagt backupen i väskan. 
Jag är jätteparanoid när det gäller 
förvaringen av avhandlingen och 
brukar aldrig ha dem på samma 
ställen och så hände det här.

Avhandling skulle lämnas in nu 
i november och göra Olaf till dok-
tor i arkeologi. Att skriva ihop allt 

igen kommer att ta ett år.
– Första dagarna var allt bara ett 

svart hål, men nu är jag revansch-
lysten och samlar ihop gamla mejl 
och andra bitar så att jag inte 
måste göra om allting. Men det är 
klart att det är en katastrof, fram-
för allt ekonomiskt, säger Olaf.

UNDER FORSKNINGEN HAR  han flugit 
fram och tillbaka till Stilla havet 
och grävt upp keramik. Olaf upp-

skattar att forskningen har kos-
tat runt två miljoner kronor. Han 
har dessutom två barn och börjar 
snart jobba heltid.

– Jag förstår inte hur det ska 
gå ihop, och jag vill bara säga till 
den som har datorn att snälla läm-
na tillbaka den. Den är inte värd 
mycket och jag betalar mer än vad 
man kan sälja den för.

När Olaf berättade för polisen 
vad som hade hänt, och att det 

hade varit strul med nyckeln, sa 
de direkt att det antagligen rör-
de sig om professionella biltjuvar 
som slår ut, eller kopierar signalen 
från fjärrnycklarna och på så sätt 
kan ta sig in i ett fordon utan att 
det märks.

– Vi har tagit en kille med en 
störsändare flera gånger. Det är 
ingen enskild liga utan olika tjuvar 
som använder tekniken. Jag tror 
dock att det är vanligare på Öst-
ermalm och Lidingö eftersom det 
finns många fina bilar och stressa-
de människor där, säger Sune Sö-
derström vid Östermalmspolisen.

PÅ STAN HAR OLAF har satt upp lap-
par där han efterlyser sin svarta 
Adidasväska med guldränder, och 
datorn av märket Packard Bell 
som har ett orange klistermärke 
på sig.

– Det har varit jättebra respons 
och det är jag jätteglad för. Men 
tyvärr har många som ringt varit 
rasistiska och anklagat olika folk-
grupper för stölden. Det vill jag 
ta avstånd från. Jag vet inte vilka 
som stal datorn och vill inte bli en 
del av rasism på nätet, säger han.

● OLLE ANRELL
olle.anrell@mitti.se
tel 550 551 38

Olaf Winter skulle bara 
snabbt in och handla. 
När han återvände till 
bil en hade någon stulit 
datorn där hans doktors-
avhandling fanns. 4,5 års 
arbete var helt borta.

Olaf Winter försöker nu skriva om sin avhandling i arkeologi. Både tex-
ten och backupen försvann med biltjuven. FOTO: HENRIK JANSSON 

Ha det bra 
på äldre dar

www.folkpartiet.se/taby 
info@fptaby.se

Scandic Täby  
Onsdag  
30 oktober 
kl 19.00

Hur kan vi forma ett samhälle som fungerar 
lika bra för alla åldrar? 
Vi bjuder in till ett öppet möte med 
riksdagsledamot

Barbro Westerholm 

Kom till Scandic Hotel Täby. 
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Hjärtligt välkommen

Archeology 

4,5 years of work lost.

Backup to hard disk in bag, got stolen too.

Still 2 months after theft, he had only managed to rescue 70% of his thesis.



50%
of data lives outside the data center

50% data not on servers



140,000
hard drives encounter a crash every week

Source:	securedatarecovery,	http://visual.ly/data-loss-data-recovery	
140	000	hard	drives	crashed	each	week.



12,000
laptops and tablets will be stolen this week

12000 laptops stolen this week


Source:	Novell,	The	Threat	of	Mobile	Devices	in	the	Enterprise,	http://visual.ly/threat-mobile-devices-enterprise	



ENDPOINTS STORE TO SERVERS

WE BACKUP THE SERVERS

WE USE BOX, DROPBOX, ONE DRIVE, OR 

OTHER SYNC SERVICE FOR BACKUP

And still I hear these arguments! ! ! ! ! ! ! ! !





EDUCATION HEALTHCARE

MEDIA & ENTERTAINMENT

RETAIL

MANUFACTURING FINANCIAL & CONSULTING OTHER

More than 39,000 Organizations Worldwide Trust CrashPlan

We have saved a lot of grief...



6 Exabytes6 000 000 000 Gigabytes

Code42 Cloud

I have been working with CrashPlan solutions for 8 years



Cross Platform Lightweight Client Agent 
For Windows, OSX, Linux + apps for iOS, Android…

CODE42 PLATFORM  
Keeps data secure & private

End-to-End 
Encryption

Block-Level 
Protection Dedupe

Open 
Architecture

Cloud 
Connectors

REST  
API

Real-Time 
Policies

INFRASTRUCTURE 
Per-user symmetric encryption keys kept on customer-premises – data encrypted before it leaves client, cannot be decrypted in the cloud

PRIVATE CLOUD
In your data center

PUBLIC CLOUD
Code42 CloudHYBRID CLOUD

Per-User 
Encryption 
key server

In 2014

• 2 products – CrashPlan, SharePlan both on one 1 platform. 

• CrashPlan - Backup & recovery

• The Platform supports/enables enterprise data governance and additional security, privacy, control and productivity solutions in order to effectively govern data at the 

edge



Showtime!



RESTORE TO CLIENT



WEB RESTORE



RESTORE TO MOBILE DEVICE



RESTORE TO MOBILE DEVICE



ADMIN OVERVIEW

A great overview of all important data



LDAP, RADIUS, SSO

Authentication can be done via LDAP (incl Active Sync), RADIUS and SSO



MANAGE ROLES

Users roles can be set so that a few people can add user accounts, while others can handle the whole server and some can handle restores for the end users (the end 
users that are too lazy to restore them selves).



MANAGE STOREPOINTS

You can have as many storage servers you want and you can decide what data or what users will be stored where.

Load balancing between store points is built in.



MANAGE BACKUP SETTINGS

Default backup settings for the server can then be altered for organizations, sub-organizations and even for individual computers.

All settings are pushed out to the client.



MANAGE ORGANISATIONS

Set up as many organisations you need to. Settings can be unique to each org.



MANAGE DEVICES

When you change a setting for a computer in the Admin Panel, the setting will immediately be pushed out to the client.



e.g., USB, SD

removable media

e.g. Dropbox, OneDrive, 
Google Drive, …

cloud sync

e.g., compromised 
credential

forensics

• Monitor & Gather file metadata
• Visibility into data leaks
• Visualize / Search Metadata
• Inspect the data

• Monitor & Gather file metadata
• Visibility into data leaks
• Visualize / Search Metadata
• Inspect the data

• Identify non-owner restores
• Visibility into compromised access
• Visualize / Search Metadata
• Inspect the data

Crashplan + Security: the vectors we monitor

Crashplan Security can handle security aspects of files - where they originate from and where they have gone.
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SPLUNK has here been used to show security data from CrashPlan.



Don’t let this happen to your customers!




