
Open-source intelligence
Kom i gang med efterforskning i åbne kilder fra dit eget skrivebord
Hvad er Open-source intelligence?
Open-Source intelligence giver dig mulighed for at indhente informationer fra åbne kilder – altså information som er frit tilgængeligt på internettet.
Hvordan sorterer du skidt fra kanel?
Hvor er de kilder, som ligger lige et spadestik dybere end en almindelig Google-søgning?
Hvilke typer af medarbejdere kan blive gode til denne type arbejde?
Hvordan bygger du bedst en organisation op til at støtte arbejdet?
Det kan være alle slags informationer (f.eks. om personer, virksomheder, kunder mm.), men de kan være svære at finde og almindelige søgemaskiner som 
Google er ikke altid en hjælp.
Her kommer OSINT-undersøgelser ind i billedet, da en sådan undersøgelse ofte finder informationer (og data), som en almindelig søgning ikke kan finde.
Kurset giver dig en række værktøjer og teknikker til sådanne søgninger. Du bliver i stand til at give arbejdet med OSINT research og efterforskning retning, 
når du er tilbage i din virksomhed.
 

Open-source intelligence
Kom i gang med efterforskning i åbne kilder fra dit eget skrivebord
2 dages kursus 
1 kursussteder 
11.900 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Research og efterforskning, der gør en forskel
Ønsker du at komme i gang med Open-source intelligence (OSINT), men mangler overblikket over værktøjer og teknikker? Har du lyst til at komme i gang 
med efterforskning blot bevæbnet med din PC?
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med efterforskning af virkelige cases? Mangler du idéer til, hvordan du bedst sikrer dig og din organisation, inden du 
starter arbejdet med OSINT?
Dette kursus giver dig et solidt fundament for at starte med OSINT.
Hvem deltager
Kurset henvender sig til alle, der er nysgerrige på at vide mere om Open-source intelligence. Arbejder du med research, kildekritik og generel validering af 
information fra internettet, er det i helt særlig grad noget for dig. Du lærer relevante værktøjer og metoder at kende, og får dermed et godt fundament, for selv 
at arbejde videre med OSINT.
OSINT-kurset er relevant i situationer, hvor du har brug for at:
Beskytte din virksomhed ved at vide, hvilke oplysninger der potentielt kan eksponeres om jer på internettet
Ansætte og gerne vil lave et udvidet baggrundscheck af kandidater til en ny stilling
Lave fx en konkurrent- eller kundeanalyse
Validere digitalt indhold fra internettet (fx om et billede kunne være forfalsket)
Researche til fx journalistisk arbejde og kommunikation
 
På kurset arbejder du med:
Efterforskningsmetode – hvorfor er det vigtigt? Og hvordan anvender man den i praksis?
Relevante værktøjer – få et overblik over de mest anvendelige værktøjer på nettet
Validering af oplysninger fra internettet – hvorfor er det vigtigt, og hvordan gør man?
Hands-on erfaring med værktøjer – prøv selv kræfter med værktøjerne
Virkelige cases – vi gennemgår nogle af de mange eksempler på god open-source intelligence på nettet
At lave din egen efterforskning ved at kombinere din viden om metode og værktøjer

Udbytte
Dit udbytte
Bliv i stand til selv at starte din egen open-source efterforskning
Prøv kræfter med open-source intelligence på virkelige cases
Få kendskab til en lang række OSINT redskaber
Lær at bruge de mest anvendte redskaber
Lær om god efterforskningsmetode, og træn den gennem hele kurset
Opnå viden om at beskytte dig og din organisation, når du efterforsker
Din virksomheds udbytte
En mere målrettet medarbejder, der er bedre i stand til at fokusere arbejdet med OSINT
En mere effektiv medarbejder, der kender og er i stand til at vælge de mest effektive redskaber til arbejdet
En medarbejder, der forstår hvilke overordnede sikkerhedsrisiko, der er forbundet med efterforskningsarbejdet
En medarbejder, der kender til en række værktøjer og metoder, der minimerer denne risiko.

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv
I denne artikel får du indblik i, hvorfor selvindsigt som leder er en essentiel kompetence, hvis du ønsker at skabe resultater i en foranderlig verden.
Læs artiklen 

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/artikler/ledelse/for-at-lede-andre-skal-du-kunne-lede-dig-selv/


 
Har du brug for personlig rådgivning? 
Hvis du har spørgsmål om vores kurser eller uddannelser, så lad mig hjælpe dig.
René Fabricius Weichel
+45 4517 6140
rfw@mannaz.com 
Bliv ringet op 
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Praktisk gennemførelse
Kurset forløber over 2 dage.
Første dag gennemgår vi nogle af forudsætningerne for et godt arbejde med OSINT. I bliver præsenteret for relevante efterforskningsmetoder og best 
practices. Vi taler også om hvilke forholdsregler, I bør overveje inden i starter en efterforskning.
Derefter åbner vi værktøjskassen og begynder så småt at blive fortrolige med nogle af de mest anvendte redskaber på nettet. Når I har haft tid, til at lære 
redskaberne at kende, begynder vi at kombinere jeres viden ved at kigge på virkelige cases.
På dag 2, bliver I præsenteret for endnu flere relevante redskaber. I får også mere lejlighed til at prøve kræfter med efterforskning af virkelige cases. De 
cases vi arbejder med på dag 2, bliver gradvist mere udfordrende. Men vi sørger for hver gang at gennemgå de enkelte case, så alle får udbytte af 
opgaverne.
Selvom vi skal nå meget, vil der være tid og lejlighed til at diskutere jeres egne cases og udveksle idéer med hele holdet.
 
Prisen dækker over:
Før kurset
 Invitation til 2-timers gratis møde om God Læring
Under kurset
 2 kursusdage
 Fuld forplejning i kursustiden
 1 underviser
Materiale som kan downloades
Logbog til dine notater
Lærebogen “Open-Source Intelligence Techniques”, af Michael Bazzell
Efter kurset
Kursusbevis
 

Konsulenter
Peter Torp

Peter Torp er uddannet cand.merc.dat fra CBS og har arbejdet i mange år med Systemudvikling, IT-sikkerhed og -efterforskning i alle aspekter. Peter har 
bl.a. arbejdet for Rigspolitiet, Miljøministeriet og Danske Bank.
Peter er i dag selvstændig konsulent og underviser blandt andet i Open-source investigation, Cyber Security og Electronic Discovery.

Interne kurser
Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.
Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Læs om interne kurser
Engelsk er altid en mulighed
Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos 
jer – fysisk eller virtuelt.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Courses in English
Individuel coaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller 
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uddannelse med coachingsessioner.
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års praktisk erfaring inden for dit felt.
Læs mere om coaching

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?
Det er menneskene.
Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i organisationer.

Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Kursusgaranti Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos 
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie 
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse 
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