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Thelin Data varnar för utpressningstrojanen Cryptolocker
Vi vill ännu en gång varna våra kunder och alla användare på att vara vaksamma på Cryptolocker.
Denna typ av attack är något som ställer till stor skada och sprids oerhört snabbt. Cryptolocker är
en attack som sprids bland annat via bifogade filer i E-post och som låser/krypterar användarens
filer.
Väldigt många utav oss har fått ett mail som ser ut att komma ifrån Postnord, domstolsverket mm.
Mailet kan också komma från er själva och i mailet så finns där en länk eller bifogad fil att klicka på.
Vi vill ännu en gång förmedla denna information att klicka INTE på denna länk eller bifogade fil. Får ni
ett sådan mail, högerklicka på det, blockera avsändare och RADERA sedan mailet. Vi uppmanar er att
inta stor försiktighet och var extra vaksamma då det ställer till oerhört stor skada för både den som
klickar på viruset men även för era kollegor.
Den nya vågen av Cryptolockervirus tar nu även sikte på nätverksdiskar och låser och krypterar
numera även gemensamma filer på servrar, NAS molntjänster mm.
Cryptolockervirus kan se ut som vanliga PDF-filer, men egentligen är det körbara filer som, när de
sätts igång. Cryptolocker krypterar filer oerhört snabbt för att sedan kräva er på en summa pengar
för att dekryptera filerna. Krypteringen är mycket avancerad så idag finns det inga säkerhetsprogram
som kan dekryptera filerna. Det enda alternativet för att komma tillbaka är att förlita sig på backup.

Misstänker ni att ni blivit drabbade?




Stäng av er dator genast! För att förhindra att ännu mer filer krypteras och blir otillgängliga,
kontakta därefter er personliga tekniker eller Thelin Data support 0510 402820
Betala ingen lösensumma oavsett vad ni hör eller läser. Ta kontakt med Thelin Data
omgående för att öka chanserna till att läsa tillbaka era filer från backup.

Iaktta försiktighet!





Går inte era filer/program att öppna?
Orden krypto/decrypt/encrypt som visas i varningsskyltar på skärmen?
Kommer det upp varningsfönster på skärmen där en lösensumma begärs?
Textfiler i mapparna som heter decrypt.txt, krypto.txt osv. med information till vart man ska
betala.
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Går det skydda sig från Cryptolocker?
Det finns idag bara ETT sätt att skydda sig och det är att INTE klicka/öppna på dessa mail, filer, länkar
mm. Om olyckan varit framme och ni misstänker att ni blivit drabbade går det inte få bort
Cryptolocker som ett traditionellt virus, enda sättet är radera alla filer och förlita sig på backup. Så
därför är det oerhört viktigt att ert företag har en bra backuprutin/policy som går långt tillbaka i
tiden. På så sätt kan vi hjälpa er att återställa filerna om de finns med i backupen.

Slutsats
Vi ber er kunder, kollegor, vänner och familj läsa detta och sätta in er i detta meddelande samt även
sprida denna information vidare och till sist inta försiktighet med era mail och till sist tack för att ni
tog er tid att läsa och förstå innebörden av detta mail.

Vänliga hälsningar
Thelin Data AB
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