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Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell fag- og tilsynsmyndighet innenfor forebyggende sikkerhetstjeneste i Norge og forvalter lov 

om forebyggende sikkerhet av 20. mars 1998. Hensikten med forebyggende sikkerhet er å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sik-

kerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, primært spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Forebyggende sikkerhetstiltak skal 

ikke være mer inngripende enn strengt nødvendig, og skal bidra til et robust og sikkert samfunn. 

Hensikt med veiledning  

NSM sin veiledningsvirksomhet skal bygge kompetanse og øke sikkerhetsnivået i virksomhetene, gjennom økt motivasjon, evne og vilje til å 

gjennomføre sikkerhetstiltak. NSM gir jevnlig ut veiledninger til hjelp for implementering av de krav sikkerhetsloven stiller. NSM publiserer 

også veiledninger innen andre fagområder relatert til forebyggende sikkerhetsarbeid.
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1 Innledning 

Dette dokumentet gir uformell og uforpliktende veiledning i hvordan man implementerer, tester og 

dokumenterer tiltak fra sikkerhetsbaseliner i IT-systemer som anvender Microsoft produkter, samt 

hvordan man håndterer avvik fra tiltakene.  

Målgruppen er personell som administrerer og utvikler ugraderte systemer i offentlig forvaltning, pri-

mært departementer og andre store sentrale etater. 

Sikkerheten til et Microsoft produkt styres gjennom en rekke innstillinger. Vi referer til en samling sik-

kerhetsinnstillinger og deres anbefalte verdier som en sikkerhetsbaseline (SB).  

NSM har laget SB´er for flere Microsoft produkter, som f eks [1,2,3]. Dette dokumentet gir anbefalinger 

om hvordan NSMs SB´er bør benyttes, dvs hvordan de anbefalte tiltakene fra NSM SB´er kan imple-

menteres, testes og dokumenteres, samt hvordan avvik fra NSMs anbefalte tiltak bør håndteres. 

Dokumentet er ment å brukes i sammenheng med veiledninger som beskriver konkrete sikkerhetsba-

seliner, som f eks [1,2,3]. 

Kontaktpunkt for denne veiledningen er si@nsm.stat.no. Vennligst bruk veiledningens navn som 

emne. Kommentarer og innspill mottas med takk.  

mailto:si@nsm.stat.no
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2 Oversikt 

Sikkerheten til et Microsoft produkt styres gjennom en rekke innstillinger. Vi referer til en samling sik-

kerhetsinnstillinger og deres anbefalte verdier som en sikkerhetsbaseline (SB).  

Gjennom verktøyet Security Compliance Manager (SCM) [4], anbefaler Microsoft tiltak i form av SCM 

SB´er for sikring av Windows klient- og server-operativsystemer og andre Microsoft produkter, som 

f eks Internet Explorer og Microsoft Office. SB´ene er et resultat av Microsofts egne erfaringer og com-

mercial best practice innenfor området. 

Ved å ta utgangspunkt i Microsofts SCM SB´er kan man lage egne SB´er som er tilpasset ulike sikker-

hetsnivåer og bruksområder. Dette gjøres ved å justere de anbefalte verdiene i Microsofts SB og even-

tuelt ved å legge til eller fjerne innstillinger som inngår i SB´en. Nye SB´er som lages på denne måten 

kalles da delta sikkerhetsbaseliner til Microsofts SB´er. 

NSM har laget flere delta SB´er til Microsofts SB´er. Dette dokumentet gir anbefalinger om hvordan 

NSMs SB´er bør benyttes, dvs hvordan de anbefalte tiltakene fra NSM SB´er kan implementeres, testes 

og dokumenteres, samt hvordan avvik fra NSMs anbefalte tiltak bør håndteres. 

Kapittel 3 beskriver hvordan NSMs delta SB´er kan implementeres både på maskiner i et AD-domene 

og på frittstående maskiner. I tillegg gir kapittelet en kort innføring i installasjon og bruk av verktøyet 

SCM. 

Kapittel 4 beskriver hvordan tiltak som er spesifisert i SCM og implementert i systemet bør dokumen-

teres. I tillegg beskrives de dokumenter og konfigurasjonsfiler som bør følge med en NSM SB. 

Kapittel 5 beskriver prosedyren for testing av implementerte tiltak ift spesifiserte tiltak.  

Kapittel 6 beskriver hvordan avvik mellom NSMs anbefalte tiltak og virksomhetens tiltak bør håndte-

res. 

Vedlegg A oppsummerer dokumentet. 

Vedlegg B gir en kort beskrivelse av Windows PowerShell modulen som følger med dokumentet. 

Vedlegg C og Vedlegg D inneholder henholdsvis referanseliste og dokumenthistorie.   
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3 Implementasjon av tiltak 

Dette kapittelet gir en kort innføring i installasjon og bruk av verktøyet SCM. I tillegg beskriver det 

hvordan NSMs delta SB´er kan implementeres både på maskiner i et AD-domene og på frittstående 

maskiner.  

3.1 Installasjon og bruk av Security Compliance Manager (SCM) 

I konteksten av dette dokumentet kan SCM verktøyet bl a brukes til følgende: 

 Sammenligne virksomhetens eksisterende SB´er (gjerne i form av GPO´er) med NSMs SB´er. 

 Lage egne delta SB´er basert på NSMs SB´er og lage GPO´er basert på disse delta SB´ene. 

 Finne detaljert teknisk informasjon om de ulike sikkerhetsinnstillingene i SB´ene. 

 Dokumentere SB´er og avvik mellom SB´er (for eksempel avvik mellom virksomhetens delta 
SB og NSM SB). 

 Importere/eksportere GPO´er til/fra frittstående maskiner. 

Se [5] for hvordan verktøyet skal installeres og en kort introduksjon for bruk av verktøyet. 

Etter at verktøyet har blitt installert, kan verktøyets hjelpetekst aksesseres under Help > Help topics. 

Her finner man informasjon om SCMs grensesnitt og hvordan man skal bruke de ulike funksjonene. 

Hjelpetekst er også tilgjengelig for de ulike sikkerhetsinnstillingene. Se Welcome to SCM > Working 

with SCM > Setting details under Help topics i SCM for mer informasjon om bruken av denne hjelpe-

teksten.  

3.2 Implementasjon av NSMs sikkerhetsbaseliner i et AD-domene 

Denne seksjonen beskriver implementasjon av NSMs SB´er på maskiner i et AD-domene. 

3.2.1 Sammenligne virksomhetens sikkerhetsbaseline med NSMs sikkerhetsbaseline 

Før NSMs SB´er implementeres i et AD-domene, anbefales virksomheten å sammenligne sine eksiste-

rende SB´er (da gjerne i form av GPO´er) med NSMs SB´er.  

En slik sammenligning kan gjøres som følger: 

Steg 1. Ta backup av virksomhetens SB GPO ved bruk av Group Policy Management 

a. Start Group Policy Management på en domenekontroller. 

b. Dobbeltklikk på Group Policy Objects under skogen og domenet som inneholder 
GPO´en det skal tas backup av. 

c. Høyreklikk på den aktuelle GPO´en og velg Back Up… 

d. Angi katalogen hvor GPO backup´en skal lagres i Location boksen i Back Up Group 
Policy Object dialogboksen. Trykk deretter Back Up. Trykk OK etter at backup-proses-
sen er fullført.  

Katalogen som ble angitt over inneholder nå en GPO backup folder (katalog som innehol-

der GPO´er). 
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Merk at Steg 1 også kan utføres ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Export-ScmGpo. 

Se Vedlegg B.1.2 for mer informasjon. 

Steg 2. Importer SB GPO backup´en fra Steg 1 inn i SCM 

a. Se Getting started with SCM > Get knowledge > Import a Group Policy backup under 
Help topics i SCM for hvordan dette skal gjøres. 

b. Importer GPO backup folder´en inn i SCM. 

Den importerte SB GPO backup´en ligger nå under Custom Baselines > GPO Import i baseline-

treet i SCM. 

Steg 3. Importer den aktuelle NSM SB´en inn i SCM 

a. Se Getting started with SCM > Get knowledge > Import a baseline under Help topics 
i SCM for hvordan dette skal gjøres. 

b. Importer den aktuelle NSM SB´en (i form av en SCM .cab fil) inn i SCM. 

Den importerte NSM SB´en ligger nå under Other Baselines i baseline-treet i SCM.  

Steg 4. Sammenlign virksomhetens SB fra Steg 2 med NSMs SB fra Steg 3 

a. Se Getting started with SCM > Get knowledge > Customize knowledge > Compare 
with Microsoft recommendations > Compare baselines under Help topics i SCM for 
hvordan dette skal gjøres. 

b. Sammenlign de to SB´ene og lag gjerne en .xlsm fil som viser likheter, forskjeller, osv 
mellom de to SB´ene. 

Hvis virksomheten har spesifisert sin SB ved bruk av SCM, kan SB´en sammenlignes med NSMs SB ved 

å gjennomføre Steg 3 og 4 over. I dette tilfellet vil det ikke være noe behov for å importere virksom-

hetens eksisterende SB inn i SCM verktøyet, siden den er der allerede. 

3.2.2 Implementere NSMs sikkerhetsbaseline på maskiner i AD-domenet 

For å implementere NSM SB GPO´er på maskiner i et AD-domene gjøres følgende: 

Steg 1.  Opprett et Group Policy objekt 

a. Start Group Policy Management på en domenekontroller. 

b. Høyreklikk Group Policy Objects under skogen og domenet hvor det skal opprettes et 
nytt objekt og velg New. 

c. Gi objektet et navn i New GPO dialogboksen og trykk OK. 

Steg 2. Importer NSMs SB GPO inn i det nyopprettede Group Policy objektet 

a. Høyreklikk på det nyopprettede Group Policy objektet og velg Import Settings. 

b. Trykk Next to ganger i Import Settings Wizard. 

c. Under Backup location angis katalogen som inneholder NSMs SB GPO ifa en GPO 
backup folder. Trykk deretter Next.  

d. Trykk Next flere ganger og avslutt med å trykke Finish. 



NSM U-08 2015-10-08 

 

Sikkerhetsbaseliner  Side 9 av 26 

Merk at GPO´en som importeres kan inneholde referanser til UNC path´er eller Security Prinici-
pals (f eks brukerkontoer, maskinkontoer, osv). Det anbefales å sjekke om disse referansene 
er korrekte i det nyopprettede Group Policy objektet, og spesielt hvis GPO´en har blitt produ-
sert ved bruk av SCM.  

Referansefeil i en GPO kan også oppdages etter utrulling til maskiner i et AD-domene. Dette 
gjøres ved å kjøre rsop.msc (Resultant Set of Policies) på en av de aktuelle maskinene. Hvis 
GPO´en har referansefeil, vil rsop.msc rapportere om dette og vise hvor feilene forekommer.  

Merk at Steg 1 og 2 også kan utføres ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Import-ScmGpo. Se 

Vedlegg B.1.1 for mer informasjon. 

Steg 3. Linking av Group Policy objekt 

a. Naviger fram til det aktuelle domenet (i treet) eller en Organizational Unit (OU). 

b. Høyreklikk og velg Link an Existing GPO. 

c. I Select GPO dialogboksen velges det nyopprettede GPO objektet. Avslutt med å trykke 
OK. 

Den nye GPO´en vil nå rulles ut til alle maskiner som ligger under domenet eller OU´en. 

3.3 Implementasjon av NSMs sikkerhetsbaseliner på frittstående PC´er 

Kommandolinjeverktøyet LocalGPO [6] kan brukes til å konfigurere frittstående maskiner med SB´er (i 

form av GPO´er). Dette verktøyet blir gjort tilgjengelig ved installasjon av SCM. 

Verktøyet kan også brukes til å ta backup av konfigurasjonen til den frittstående maskinen. Backup´en 

vil da være i form av en GPO. 

Se Introducing the LocalGPO Tool under Security Design i Chapter 1: Implementing a Security Baseline 

i [6] eller Welcome to SCM > Working with SCM > LocalGPO command-line tool under Help topics i 

SCM for hvordan verktøyet skal installeres og brukes.  

3.3.1 Sammenligne virksomhetens sikkerhetsbaseline med NSMs sikkerhetsbaseline 

Før NSMs SB´er implementeres på en frittstående maskin, anbefales virksomheten å sammenligne sine 

eksisterende SB GPO´er med NSMs SB´er. 

Hvis virksomheten anvender Group Policy Management (på f eks en domenekontroller) eller SCM til å 

spesifisere SB´ene som anvendes av frittstående maskiner, kan virksomhetens SB´er sammenlignes 

med NSM SB´er tilsvarende som i Kapittel 3.2.1. 

Hvis derimot virksomheten baserer hver av sine SB´er på konfigurasjonen til en spesifikk frittstående 

maskin (dvs maskinens Local Group Policy), må fremgangsmåten under anvendes for å sammenligne 

SB´ene. Denne fremgangsmåten gjør bruk av verktøyet LocalGPO.  

Steg 1. Ta backup av virksomhetens SB ved bruk av LocalGPO og ved å følge oppskriften i Export Local 
Group Policy to a GPO Backup under Introducing the LocalGPO Tool i [6]. 

Resultatet av Steg 1 er en katalog som inneholder en GPO backup folder. 

Merk at Steg 1 også kan utføres ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Export-
ScmLocalGpo. Se Vedlegg B.1.8 for mer informasjon. 
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Steg 2. Importer SB GPO backup fra Steg 1 inn i SCM, tilsvarende som i Steg 2 i Kapittel 3.2.1. 

Steg 3. Importer den aktuelle NSM SB´en inn i SCM, tilsvarende som i Steg 3 i Kapittel 3.2.1. 

Steg 4. Sammenlign virksomhetens SB fra Steg 2 med NSMs SB fra Steg 3, tilsvarende som i Steg 4 i 
Kapittel 3.2.1. 

3.3.2 Implementere NSMs sikkerhetsbaseliner på frittstående maskiner 

Ved bruk av LocalGPO kan den frittstående maskinen bli konfigurert med en NSM SB GPO, eller rettere 

sagt en GPO backup folder.  

Se Export a GPO Backup to the Local Group Policy of a Computer under Introducing the LocalGPO Tool 

i [6] for hvordan dette skal gjøres.   

Merk at NSMs SB´er også kan implementeres ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Import-
ScmLocalGpo. Se Vedlegg B.1.7 for mer informasjon.  
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4 Dokumentasjon av tiltak 

Dette kapittelet beskriver hvordan tiltak som er spesifisert i SCM og implementert i systemet bør do-

kumenteres. I tillegg beskrives de dokumenter og konfigurasjonsfiler som bør følge med en NSM SB. 

4.1 Dokumentasjon av tiltak spesifisert i SCM 

Se Getting started with SCM > Export knowledge > Export Microsoft Excel workbooks under Help 

topics for hvordan SB´er spesifisert i SCM kan dokumenteres ved bruk av Microsoft Excel. 

4.2 Dokumentasjon av implementerte tiltak 

Implementerte tiltak kan dokumenteres på flere måter. I denne seksjon presenterer vi én måte for 

maskiner i et AD-domene og to måter for frittstående maskiner. 

Hvis tiltak har blitt implementert på flere maskiner av samme type (domenekontroller eller medlems-

server), anbefaler NSM at implementerte tiltak dokumenteres for mer enn én maskin. Maskiner hvor 

implementerte tiltak skal dokumenteres, kan velges ved stikkprøve. 

En slik framgangsmåte har muligheten til å avdekke feil ved implementasjon av tiltak, siden maskiner 

av samme type skal ha samme konfigurasjon. Feil i implementasjon av tiltak kan avdekkes ved å sam-

menligne dokumentasjonen til de aktuelle maskinene.   

4.2.1 Dokumentasjon ved bruk av GPResult 

Kommandolinjeverktøyet GPResult brukes for å dokumentere implementerte tiltak på maskiner i et 

AD-domene og på frittstående maskiner. Verktøyet dokumenterer de implementerte tiltakene i form 

av GPO rapporter (i HTML- eller XML-filformatet). Det gjøres som følger: 

Steg 1. Åpne et elevert kommandovindu på den aktuelle maskinen. 

Steg 2. Kjør GPResult /user <DOMENE>\<BRUKERNAVN> [ /h <FILNAVN.html> | /x <FILNAVN.xml> 
] eller GPResult [ /h <FILNAVN.html> | /x <FILNAVN.xml> ]. 

Kommandoene over produserer rapporter i HTML- eller XML-format.  

Begge kommandoene gir informasjon om både USER- og COMPUTER-innstillinger.  

Den første kommandoen gir informasjon om akkurat de USER-innstillinger som gjelder for bru-
keren <BRUKERNAVN> i domenet <DOMENE>, mens den andre gir informasjon om de USER-
innstillinger som gjelder for Administrator-brukeren (som eksekverer kommandoen).  

Kommando-opsjonen /user <DOMENE>\<BRUKERNAVN> brukes når vi ønsker å vite hva slags 
USER-innstillinger som gjelder for en gruppe brukere, som brukeren <BRUKERNAVN> i dome-
net <DOMENE> er del av. Det kan f eks være ønskelig å sjekke om en gruppe brukere har riktige 
Office 2013 USER-innstillinger. 

Hvis SB´ene ikke setter USER-innstillinger, kan kommando-opsjonen /scope COMPUTER bru-
kes for å angi at man kun ønsker informasjon om COMPUTER (og ikke USER) innstillinger for 
maskinen. 

Merk at XML-rapporten som genereres av GPResult kan ha ufullstendig informasjon for noen av de 
implementerte tiltakene, hvis maskinen ikke har de nødvendige Administrative Templates installert. 
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4.2.2 Dokumentasjon ved bruk av LocalGPO og SCM 

For en frittstående maskin kan LocalGPO og SCM brukes til å dokumentere maskinens implementerte 

tiltak i et Excel-dokument. Det gjøres som følger: 

Steg 1. Ta backup av maskinens konfigurasjon (i form av Local Group Policy) ved bruk av LocalGPO på 
den aktuelle maskinen, tilsvarende som i Steg 1 i Kapittel 3.3.1.  

Steg 2. Importer SB GPO backup fra Steg 1 inn i SCM, tilsvarende som i Steg 2 i Kapittel 3.2.1. 

Steg 3. Dokumenter virksomhetens implementerte SB fra Steg 2 ved bruk av Microsoft Excel, tilsva-
rende som i Kapittel 4.1. 

For frittstående maskiner anbefales det at denne prosedyre følges. Ved å importere virksomhetens 

implementerte SB´er inn i SCM, kan man senere sammenligne de mot NSMs SB´er og dokumentere 

eventuelle avvik. 

4.3 Sikkerhetsbaselinedokumenter og -konfigurasjonsfiler 

Under beskrives de dokumenter og konfigurasjonsfiler som bør følge med en NSM SB. I listen under 

kan «Produkt» f eks være WS2012 (Windows Server 2012) Domain Controller, W7SP1 (Windows 7 

SP1) eller Office2013 User (Office 2013 «User Policies»). 

 NSM «Produkt» Baseline SCM.cab 

o SCM .cab fil som inneholder alle sikkerhetsinnstillingene og deres verdier for NSM 
SB´en. 

o Denne filen kan importeres inn i SCM. 

 NSM «Produkt» Baseline GPO REPORT.htm 

o GPO referanserapport i HTML-format. 

 NSM «Produkt» Baseline GPO REPORT.xml 

o GPO referanserapport i XML-format. 

 NSM «Produkt» Baseline GPO.zip 

o Arkivfil som inneholder NSM SB GPO ifa en GPO backup folder. 

o GPO backup folder´en kan importeres inn i Group Policy Management eller SCM, eller 
den kan brukes av LocalGPO verktøyet til å konfigurere frittstående maskiner.  

 NSM «Produkt» Baseline XLSM.xlsm 

o Excel-fil som dokumenterer alle sikkerhetsinnstillingene og deres verdier i NSMs SB. 

 NSM «Produkt» Baseline vs Microsoft Baseline XLSM.xlsm 

o Excel-fil som dokumenterer forskjeller, likheter, osv mellom NSMs SB og Microsofts 
SB.   
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5 Testing av tiltak 

Dette vedlegget beskriver prosedyren for testing av implementerte tiltak ift spesifiserte tiltak.  

I Kapittel 5.1 gis en overordnet beskrivelse av testprosessen, samt at viktige begreper forklares. Kapit-

tel 5.2 – 5.4 gir detaljerte beskrivelser av hovedstegene i testprosessen, mens Kapittel 5.5 presenterer 

sjekklisten som bør anvendes under testprosessen. 

5.1 Overordnet beskrivelse av testprosessen 

 

Figur 1 Overordnet beskrivelse av prosessen for testing av implementerte tiltak ift spesifiserte tiltak. 
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NSMs SB (i form av GPO)

Referanse-
rapport

Avviksrapport

Dokumenter som 
brukes i verifiseringen

Faktiske 
innstillinger 
på maskinen

Dokumenter som brukes i verifiseringen

Referanserapport

Sikkerhetsbaseline (GPO) fra 
NSM (spesifiserte tiltak) 

Virksomhetsspesifikk sikkerhets-
baseline (GPO) (spesifiserte tiltak)

De faktiske innstillingene en maskin er 
konfigurert med (implementerte tiltak)

Avviksrapport Referanserapport

Dokument som brukes til å verifisere 
innstillinger i GPO eller på maskin

Symbolforklaring
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Figur 1 gir en overordnet beskrivelse av testprosessen. Før figurens tre hovedsteg forklares i Kapittel 

5.1.2 – 5.1.4, forklares viktige begreper i Figur 1 i neste seksjon. 

5.1.1 Viktige begreper i testprosessen 

Med sikkerhetsbaseliner (SB´er) mener vi både SCM .cab filer og GPO´er generert fra disse.  

Spesifiserte tiltak er innstillinger som maskinene er ment å skulle konfigureres med. Innstillingene spe-

sifiseres i SB´er. Hver SB vil enten være en av NSMs SB´er eller virksomhetens delta til denne.  

Implementerte tiltak er de innstillingene som maskinene faktisk har blitt konfigurert med. De imple-

menterte tiltakene er et resultat av SB´er (i form av GPO´er) som rulles ut til maskinene. 

Av andre viktige begreper i testprosessen, har vi følgende: 

 Rapport. En rapport dokumenterer de ulike innstillingene som har blitt satt i en GPO eller som 

har blitt brukt til å konfigurere en maskin, samt verdiene for disse innstillingene.  

Verktøyet Group Policy Management brukes for å generere rapporter som dokumenter 

GPO´er, mens GPResult brukes for å generere rapporter som dokumenter innstillingene som 

maskiner har blitt konfigurert med. 

Ved bruk av en rapport kan man verifisere om de korrekte innstillingene har blitt lastet inn i 

en GPO eller inn på en maskin. 

 Manuell inspeksjon av rapporter. Manuell inspeksjon av rapporter utføres for å avdekke avvik 

for innstillinger og/eller deres verdier fra de korrekte innstillingene/verdier. 

 Referanserapport. En referanserapport er en rapport som dokumenter de korrekte innstilling-

ene og verdiene for en GPO eller en maskin. En rapport får status som referanserapport hvis 

ingen avvik avdekkes ved manuell inspeksjon av rapporten. 

 Automatisk sammenligning av rapport med referanserapport. Automatisk sammenligning av 

rapport mot referanserapport utføres for å avdekke avvik for innstillinger og/eller deres ver-

dier i rapporten fra de korrekte innstillingene/verdier i referanserapporten. 

 Avviksrapport. En avviksrapport dokumenter avvik mellom en NSM SB GPO og den virksom-
hetsspesifikke SB GPO, som er en delta SB til førstnevnte. 

Ved å utføre en automatisert sammenligning av rapportene til de to SB GPO´ene, identifiseres 
avvik på et overordnet nivå, dvs avvik mellom grupper av innstillinger. Basert på de overord-
nede avvikene kan avvik for enkelt-innstillinger og/eller deres verdier fra NSMs innstillinger og 
deres verdier identifiseres og dokumenteres i en avviksrapport. 

Avviksrapporten brukes til å begrense verifiseringen av innstillinger i GPO´er i Steg 2.1 i Figur 
1, til kun de som avviker fra NSMs anbefalte innstillinger. 

Avviksrapporten kan også brukes i en senere godkjenningsprosess, som gjøres i regi av NSM. 

 Manuell inspeksjon av avviksrapporten. Manuell inspeksjon av avviksrapporten utføres for å 

verifisere at avvikene i en virksomhetsspesifikk SB er korrekte, dvs at avvikene er planlagte. 

5.1.2 Steg 1. Test for avvik mellom virksomhetsspesifikk GPO og NSMs GPO 

Denne seksjonen gir en overordnet beskrivelse av Steg 1 i Figur 1.  

Steget tester for avvik mellom den virksomhetsspesifikke SB´en og NSMs SB, begge i form av GPO´er.  
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Det utføres etter at den virksomhetsspesifikke GPO´en har blitt opprettet/endret, som følger: 

a. Hent frem rapporten som følger med NSMs anbefalte GPO. 

b. Generer en rapport for den virksomhetsspesifikke GPO´en. 

c. Sammenligning av rapportene, f eks ved å kjøre et script, for å identifisere avvik på et overord-

net nivå. Identifisere og dokumentere avvik i en avviksrapport basert på de overordnede av-

vikene. 

5.1.3 Steg 2. Verifiser at tiltak er korrekt spesifisert 

Denne seksjonen gir en overordnet beskrivelse av Steg 2 i Figur 1. 

Steget verifiserer at spesifiserte tiltak (innstillinger i virksomhetsspesifikke SB´er) er korrekte. De spe-

sifiserte tiltakene kommer i form av GPO´er.  

For Steg 2 skiller vi mellom: 

 Steg 2.1. Første verifikasjon av spesifiserte tiltak. 

Steget utføres etter at en virksomhetsspesifikk GPO har blitt opprettet/endret, som følger: 

a. Gjennomfør en manuell inspeksjon av avviksrapporten for å verifisere at avvikene mellom 
den virksomhetsspesifikke GPO´en og NSMs GPO er korrekte. 

b. Gi rapporten fra Steg 1.b status som referanserapport, hvis alle avvikene er korrekte, dvs 
at avvikene er planlagte. Referanserapporten brukes i senere verifikasjoner av GPO´en 
(Steg 2.2). 

Hvis avvikene ikke er korrekte, betyr det at den virksomhetsspesifikke GPO´en har 
feil/mangler. 

 Steg 2.2. Senere verifikasjon av spesifiserte tiltak. 

Steget omfatter alle verifikasjoner som utføres etter første verifikasjon. Det utføres som føl-

ger: 

a. Generer en rapport for den virksomhetsspesifikke GPO´en. 

b. Utfør en automatisk sammenligning av rapporten med referanserapporten (fra Steg 

2.1.b) ved bruk av et egnet verktøy, f eks ved å kjøre et script. 

Hvis avvik avdekkes betyr det at den virksomhetsspesifikke GPO´en har feil/mangler. 

5.1.4 Steg 3. Verifiser at tiltak er korrekt implementert 

Denne seksjonen gir en overordnet beskrivelse av Steg 3 i Figur 1. 

Steget verifiserer at implementerte tiltak (innstillinger på maskiner) er korrekte. 

For Steg 3 skiller vi mellom: 

 Steg 3.1. Første verifikasjon av implementerte tiltak. 

Steget utføres etter at en maskin har blitt konfigurert med nye/endrede virksomhetsspesifikke 

GPO´er. Det utføres som følger: 
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a. Generer en rapport for maskinen. 

b. Utfør en manuell inspeksjon av rapporten, ved bruk av egnet dokumentasjon, for å av-
dekke eventuelle avvik. 

c. Gi rapporten status som referanserapport, hvis ingen avvik avdekkes. Referanserapporten 
brukes ved senere verifikasjoner av maskiner (Steg 3.2). 

Hvis avvik avdekkes betyr det at maskinen er feilkonfigurert. 

 Steg 3.2. Senere verifikasjon av spesifiserte tiltak. 

Steget omfatter alle verifikasjoner som utføres etter første verifikasjon. Det utføres som føl-

ger: 

a. Generer en rapport for maskinen. 

b. Utfør en automatisk sammenligning av rapporten med referanserapporten (fra Steg 
3.1.c) ved bruk av et egnet verktøy, f eks ved kjøring av et script. 

Hvis avvik avdekkes betyr det at maskinen er feilkonfigurert. 

5.2 Test for avvik mellom virksomhetsspesifikk GPO og NSMs GPO 

Denne seksjon gir en detaljert beskrivelse av Steg 1 i Figur 1. 

For dette steget antar vi at de virksomhetsspesifikke GPO´ene, både de for maskiner i et AD-domene 

og de for frittstående maskiner, ligger på en domenekontroller. 

Hver av virksomhetens GPO´er testes, etter opprettelse eller endring, mot den tilsvarende NSM 

GPO´en som følger: 

Steg 1. Åpne Group Policy Management på en domenekontroller. 

Steg 2. Dobbeltklikk på Group Policy Objects under skogen og domenet som inneholder den virksom-
hetsspesifikke GPO´en som skal testes. 

Steg 3. Lag én GPO rapport i HTML-format for den virksomhetsspesifikke GPO´en. Rapporten lages 
som følger: 

a. Høyreklikk på den aktuelle GPO´en og velg Save Report… 

b. I Save GPO Report dialogboksen angis katalogen hvor GPO rapporten 
skal lagres og følgende: 

i. File name: <navn på rapporten> 

ii. Save as type: HTML File 

c. Trykk til slutt på Save. 

NSM anbefaler at rapporten lagres som Read-Only, og at den lagres på en sikker offline loka-
sjon, f eks på en USB-minnepinne. 

Merk at Steg 1 – 3 også kan utføres ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Get-ScmGpoReport. 
Se Vedlegg B.1.3 for mer informasjon. 
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Steg 4. Gjør en automatisert sammenligning av rapporten i HTML-format med referanserapporten 
som kommer med NSMs anbefalte GPO, ved bruk av et egnet verktøy, for å identifisere avvik 
på et overordnet nivå (avvik mellom grupper av innstillinger).  

Et egnet verktøy er Windows PowerShell funksjonen Compare-ScmGpoReport. Se Vedlegg 
B.1.5 for mer informasjon.  

Steg 5. Basert på avvikene på overordnet nivå, identifiseres og dokumenteres avvik for enkelt-innstil-
linger og/eller deres verdier fra NSMs innstillinger og deres verdier i en avviksrapport. 

5.3 Verifiser at tiltak er korrekt spesifisert 

Denne seksjonen gir en detaljert beskrivelse av følgende steg i Figur 1:  

 Steg 2.1 – Første verifikasjon av innstillinger i virksomhetsspesifikk SB GPO (etter oppret-

telse/endring av GPO). 

 Steg 2.2 – Senere verifikasjoner av innstillinger i virksomhetsspesifikk SB GPO. 

For disse stegene antar vi at de virksomhetsspesifikke GPO´ene, både de for maskiner i et AD-domene 

og de for frittstående maskiner, ligger på en domenekontroller.  

5.3.1 Første verifikasjon av innstillinger i virksomhetsspesifikk sikkerhetsbaseline 

Resultatet av prosedyren i Kapittel 5.2 er en avviksrapport. Virksomheten trenger kun å sjekke innstil-
linger som avviker fra NSMs anbefalte GPO, siden de andre innstillingene er korrekte. 

Steg 1. Gjennomfør en manuell inspeksjon av alle innstillinger i avviksrapporten som avviker fra 
NSM anbefalte GPO. 

a. Ta en utskrift av avviksrapporten. 

b. Gjennomfør en manuell inspeksjon av innstillingene og deres verdier ved å sammen-
ligne innholdet av avviksrapporten opp mot:  

i. En Excel-fil som dokumenterer SB innstillingene og deres verdier, eller 

ii. En SCM .cab fil som dokumenter det samme som Excel-filen. 

Filene som benyttes i Punkt i og ii vil være virksomhetens egenproduserte Excel-fil 
eller SCM .cab fil. De tilsvarende filene fra NSM har navn på formen: 

 NSM «Produkt» Baseline XLSM.xlsm og 

 NSM «Produkt» Baseline SCM.cab. 

For «Produkt» lik WS2012 (Windows Server 2012) Domain Controller får vi filene NSM 
WS2012 Domain Controller Baseline XLSM.xlsm og NSM WS2012 Domain Controller 
Baseline SCM.cab (se Kapittel 4.3 for mer informasjon om disse filene). 

Hvis feil/mangler avdekkes under den manuelle inspeksjonen, må tiltak iverksettes.  

Hvis ingen feil/mangler avdekkes betyr det at rapporten som ble produsert i Steg 4 i Kapittel 

5.2 kan brukes som referanserapport i fortsettelsen. All senere verifikasjon av GPO´en baserer 

seg på denne rapporten. 
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5.3.2 Senere verifikasjon av innstillinger i virksomhetsspesifikk sikkerhetsbaseline 

All senere verifikasjon av GPO´en gjøres som følger: 

Steg 1. Gjennomfør Steg 1 – 3 i Kapittel 5.2.  

Steg 2. Sammenlign den nye rapporten med referanserapporten i HTML-format. Sammenligningen 
kan gjøres ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Compare-ScmGpoReport. Se Vedlegg 
B.1.5 for mer informasjon. 

Hvis feil/mangler avdekkes under sammenligningen, må tiltak iverksettes. 

5.4 Verifiser at tiltak er korrekt implementert 

Denne seksjon gir en detaljert beskrivelse av følgende steg i Figur 1: 

 Steg 3.1 – Første verifikasjon av innstillinger på maskin (etter første utrulling av nye/endrede 

GPO´er). 

 Steg 3.2 – Senere verifikasjon av innstillinger på maskin. 

For å verifisere at maskinene har de korrekte innstillingene, etter å ha blitt konfigurert med GPO´er, 

tas det stikkprøver blant de aktuelle maskinene. For hver stikkprøve verifiseres det at: 

1. Maskinen treffes av de riktige GPO´ene. 

2. GPO´ene anvendes i korrekt rekkefølge. 

3. De faktiske kumulative innstillingene på maskinen er korrekte. 

5.4.1 Første verifikasjon av innstillinger på maskin 

Første verifikasjon av innstillinger på en maskin, som har blitt valgt ut ved stikkprøve, gjøres som følger: 

Steg 1. Generer en rapport ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Get-ScmLocalGpoReport.  Se 
Vedlegg B.1.5 for mer informasjon. 

Funksjonen lagrer rapporten i HTML-format. NSM anbefaler at rapporten lagres som Read-
Only, og at den lagres på en sikker offline lokasjon, f eks på en USB-minnepinne. 

Steg 2. Gjennomfør en manuell inspeksjon av HTML-rapporten. 

a. Åpne HTML-rapporten i Internet Explorer og ta en utskrift. 

b. Under Group Policy Objects\Applied GPOs sjekk at: 

i. Maskinen treffes av de riktige GPO´ene. 

ii. GPO´ene anvendes i riktig rekkefølge. 

Merk at den GPO´en som kommer først under Group Policy Objects\Applied GPOs er den 
som anvendes til slutt og dermed har høyest prioritet blant GPO´ene. 

Informasjon om hvilke GPO´er som skal treffe en maskin i et AD-domene og i hvilken rek-
kefølge de skal anvendes, finner man under Group Policy Inheritance for OU´en som ma-
skinen er medlem av. 
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c. Gjennomfør en manuell inspeksjon av innstillingene (under Settings) og deres verdier 
ved å sammenligne disse mot samme type dokumentasjon som i Steg 1.b i Kapittel 
5.3.1. 

Hvis maskinen konfigureres med mer enn én GPO, må innstillingene sjekkes mot mer enn 
ett dokumentet, for å verifisere at de faktiske kumulative innstillingene er korrekte. 

Hvis feil/mangler avdekkes under sammenligningen, må tiltak iverksettes. 

Hvis ingen feil/mangler avdekkes, får rapporten fra Steg 2 status som referanserapport. All senere 
verifikasjon av maskinen eller maskiner av samme type baserer seg på denne rapporten. 

5.4.2 Senere verifikasjon av innstillinger på maskin 

All senere verifikasjon av maskin, som har blitt valgt ved stikkprøve, gjøres som følger: 

Steg 1. Generer en rapport ved bruk av Windows PowerShell funksjonen Get-ScmLocalGpoReport.  Se 
Vedlegg B.1.5 for mer informasjon. 

Funksjonen lagrer rapporten i HTML-format. 

Steg 2. Bruk Windows PowerShell funksjonen Compare-ScmLocalGpoReport til å sammenligne HTML-
referanserapporten fra Steg 1 i Kapittel 5.4.1 med HTML-rapporten fra Steg 1. Se Vedlegg 
B.1.6 for mer informasjon. 

Hvis feil/mangler avdekkes under sammenligningen, må tiltak iverksettes. 

5.5 Sjekkliste for testing av tiltak 

Følgende sjekkliste gir en målbar gjennomføringsplan for testprosessen. 

1. Testet for avvik mellom virksomhetsspesifikke SB´er og de tilsvarende NSM SB´ene. 

a. Utarbeidet avviksrapport for hver virksomhetsspesifikke SB GPO (Ref. Kapittel 5.2). 

2. Verifisert spesifiserte tiltak på domenekontrolleren hvor de virksomhetsspesifikke SB GPO´ene 

spesifiseres. 

a. Gjennomført manuell inspeksjon av hver avviksrapport og verifisert at den tilhørende virk-

somhetsspesifikke SB GPO´en er korrekt (Ref. Kapittel 5.3.1). 

b. Generert referanserapport for hver virksomhetsspesifikke SB GPO (Ref. Kapittel 5.2 og 

5.3.1). 

c. Verifisert at bruken av hver referanserapport i automatiserte sammenligninger gir korrekt 

resultat (Ref. Kapittel 5.3.2). 

3. Verifisert implementerte tiltak på maskiner som konfigureres med de virksomhetsspesifikke SB 

GPO´ene. 

Gjennomført stikkprøver på et representativt utvalg av maskiner som konfigureres med de virk-

somhetsspesifikke SB GPO´ene (Ref. Kapittel 5.4.1 og 5.4.2). 

a. Verifisert ved manuell inspeksjon at de faktiske innstillingene på hver maskin er korrekte 

(Ref. Kapittel 5.4.1). 

b. Generert referanserapport for hver maskin (Ref. Kapittel 5.4.1). 
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c. Verifisert at bruken av hver referanserapport i automatiserte sammenligninger gir korrekt 

resultat (Ref. Kapittel 5.4.2). 

Håndtering av avvik mellom virksomhetsspesifikke SB´er og de tilsvarende NSM SB´ene (Ref. punkt 1 

i sjekklisten) beskrives i neste vedlegg (Kapittel 6). 
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6 Håndtering av avvik 

Følgende prosedyre bør følges for håndtering av avvik mellom virksomhetens implementerte SB´er og 

NSMs SB´er: 

Steg 1. Identifisere/dokumentere avvik 

a. Ta backup av virksomhetens SB GPO ved bruk av Group Policy Management, tilsva-
rende som i Steg 1 i Kapittel 3.2.1. 

b. Importer SB GPO backup´en fra Steg 1.a inn i SCM, tilsvarende som i Steg 2 i Kapittel 
3.2.1. 

c. Importer den aktuelle NSM SB´en inn i SCM, tilsvarende som i Steg 3 i Kapittel 3.2.1. 

d. Sammenlign virksomhetens SB fra Steg 2 med NSMs SB fra Steg 3, tilsvarende som i 
Steg 4 i Kapittel 3.2.1. Lagre resultatet av sammenligningen som en .xlsm fil. 

Den nye .xlsm filen inneholder tre ark som er av betydning: 

 Differ: innstillinger hvor den implementerte SB´en (A) og NSMs SB (B) har forskjellige 
verdier. 

 OnlyInA: innstillinger som kun finnes i den implementerte SB´en (A). 

 OnlyInB: innstillinger som kun finnes i NSMs SB (B). 

Arket Differ dokumenterer avvik i verdi, dvs innstillinger hvor den implementerte SB´en har 
andre verdier enn de samme innstillingene i NSMs SB. 

Arket OnlyInB dokumenterer avvik for innstillinger, dvs innstillinger som finnes i NSMs SB 
men ikke i den implementerte SB´en. 

I noen sjeldne tilfeller kan en innstilling gå under forskjellige navn i den implementerte SB´en 
og NSMs SB. Både OnlyInA og OnlyInB bør derfor sjekkes for å se om slike innstillinger finnes. 
Hvis en eller flere slike innstillinger finnes må verdiene sammenlignes og eventuelle avvik i 
verdi dokumenteres. 

Steg 2. Vurder alvorligheten for hvert avvik identifisert i Steg 1, dvs om avviket medfører en risiko 
som er akseptabel eller ikke akseptabel. 

Steg 3. Finne eventuelle kompenserende tiltak 

a. For hvert avvik i Steg 2 som ble vurdert til å medføre en uakseptabel risiko, må kom-
penserende tiltak iverksettes eller virksomheten må påta seg risikoen. 

b. Hvis kompenserende tiltak iverksettes, men ikke reduserer risikoen tilstrekkelig (risi-
koen blir ikke akseptabel), må virksomheten vurdere om ytterligere kompenserende 
tiltak skal iverksettes eller om den skal påta seg restrisikoen.  

Etter gjennomgangen av de enkelte avvikene må det også vurderes om summen av den økte ekspone-

ringen som avvikene representerer er akseptabel. 
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Vedlegg A Oppsummering 

Sikkerheten til et Microsoft produkt styres gjennom en rekke innstillinger. Vi referer til en samling sik-

kerhetsinnstillinger og deres anbefalte verdier som en sikkerhetsbaseline (SB).  

Gjennom verktøyet Security Compliance Manager (SCM) [4], anbefaler Microsoft tiltak i form av SCM 

SB´er for sikring av Windows klient- og server-operativsystemer og andre Microsoft produkter, som 

f eks Internet Explorer og Microsoft Office. SB´ene er et resultat av Microsofts egne erfaringer og com-

mercial best practice innenfor området. 

NSM har laget flere delta SB´er til Microsofts SB´er, dvs SB´er hvor noen av Microsofts anbefalte verdier 

har blitt justert og hvor nye sikkerhetsinnstillinger har blitt lagt til. 

Dette dokumentet gir anbefalinger om hvordan NSMs SB´er bør benyttes, dvs hvordan de anbefalte 

tiltakene fra NSM SB´er kan implementeres, testes og dokumenteres, samt hvordan avvik fra NSMs 

anbefalte tiltak bør håndteres.  
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Vedlegg B Vedlagte filer 

Arkivfilen NSM SCM GPO Tools.zip [7] følger med dokumentet. Denne filen inneholder Windows Po-

werShell modulen NSM SCM GPO Tools.psm1 og tilhørende filer. 

Modulen NSM SCM GPO Tools.psm1 inneholder en rekke funksjoner for enkel manipulasjon av 

GPO´er. 

Modulen lastes av PowerShell vha følgende kommando i et elevert konsollvindu: 

Import-Module .\NSM SCM GPO Tools.psm1 -Force 

Ved å laste modulen får man tilgang til følgende funksjoner: 

 Import-ScmGpo 

 Export-ScmGpo 

 Get-ScmGpoReport 

 Compare-ScmGpoReport 

 Get-ScmLocalGpoReport 

 Compare-ScmLocalGpoReport 

 Import-ScmLocalGpo 

 Export-ScmLocalGpo 

 New-ScmLocalGpoPack 

 Set-ScmLocalGpoPack 

Kommandoen Get-Help «Funksjon» -Full gir informasjon om hvordan funksjonen med navn 

«Funksjon» brukes. 

Funksjonene beskrives i påfølgende avsnitt.  

B.1 Windows PowerShell funksjoner 

B.1.1 Import-ScmGpo 

Funksjonen Import-ScmGpo brukes for å laste GPO´er inn i AD Group Policy.  

B.1.2 Export-ScmGpo 

Funksjonen Export-ScmGpo brukes for å ta backup av GPO´er i AD Group Policy.  

B.1.3 Get-ScmGpoReport 

Funksjonen Get-ScmGpoReport brukes for å generere GPO-rapporter for GPO´er i AD Group Policy. 

Funksjonen kan generere rapporter i HTML/HTM- og XML-format. 

B.1.4 Compare-ScmGpoReport 

Funksjonen Compare-ScmGpoReport brukes for å sammenligne to AD GPO´er.  
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De to GPO´ene sammenlignes ved å sammenligne deres GPO-rapporter (i HTML-format). Funksjonen 

rapporter om eventuelle forskjeller mellom de to GPO´ene på et overordnet nivå, enten i form av out-

put til skjerm eller en rapport i TXT-format.  

B.1.5 Get-ScmLocalGpoReport 

Funksjonen Get-ScmLocalGpoReport brukes for å generere GPO-rapporter for maskiner som har blitt 

konfigurert med GPO´er. Funksjonen genererer rapporter i HTML/HTM- og XML-format. Funksjonen 

bruker GPResult til å generere rapportene. 

Funksjonen kan generere GPO-rapporter for bestemte brukere i et domene. Ved å gjøre dette får 

man informasjon om USER-innstillingene til brukerne, som f eks Office 2013 USER-innstillinger. 

B.1.6 Compare-ScmLocalGpoReport 

Funksjonen Compare-ScmLocalGpoReport brukes for å sammenligne to GPO´er som representerer de 

faktiske GPO-innstillingene som en maskin er konfigurert med.  

To GPO´er sammenlignes ved å sammenligne deres GPO-rapporter (i HTML-format). Funksjonen rap-

porter om eventuelle forskjeller mellom de to GPO´ene på et overordnet nivå, enten i form av output 

til skjerm eller en rapport i TXT-format. 

B.1.7 Import-ScmLocalGpo 

Funksjonen Import-ScmLocalGpo brukes for å konfigurere en frittstående maskin med en GPO.  

For å bruke denne funksjonen må den frittstående maskinen ha SCM og LocalGPO installert. 

B.1.8 Export-ScmLocalGpo 

Funksjonen Export-ScmLocalGpo brukes for å ta backup av konfigurasjonen (dvs Local Group Policy) til 

en frittstående maskin. 

NSM anbefaler at det tas backup av maskinens konfigurasjon før den konfigureres ved bruk av Import-

ScmLocalGpo. 

For å bruke denne funksjonen må den frittstående maskinen ha SCM og LocalGPO installert. 

B.1.9 New-ScmLocalGpoPack 

Funksjonen New-ScmLocalGpoPack brukes for å generere en GPO Pack basert på konfigurasjonen (dvs 

Local Group Policy) til en frittstående referansemaskin. Før New-ScmLocalGpoPack anvendes, brukes 

Import-ScmLocalGpo for å konfigurere referansemaskinen. 

GPO Pack´en kan brukes til å konfigurere andre frittstående maskiner. Disse frittstående maskinene 

trenger ikke å ha SCM og LocalGPO installert. 

For å bruke denne funksjonen må den frittstående referansemaskinen ha SCM og LocalGPO installert. 

B.1.10 Import-ScmLocalGpoPack 

Funksjonen Import-ScmLocalGpoPack brukes for å konfigurere en frittstående maskin med en GPO 

Pack.  
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