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Målgruppe 
Dette dokumentet er rettet mot profesjonelle nettverksadministratorer. Informasjonen i dette dokumentet er 

av ganske teknisk art og svært detaljert. Basert på denne informasjonen vil IT-fagfolk få et detaljert bilde av 

sikkerhetsstandardene hos TeamViewer, og vil ha løst eventuelle bekymringer før programvaren vår 

distribueres. Distribuer gjerne dette dokumentet til kundene dine for å lette mulige sikkerhetsbekymringer. 

Hvis du mener du ikke er del av målgruppen, vil myke fakta i delen Selskapet/programvaren hjelpe deg 

med å få et klart bilde av hvordan vi tar sikkerhet på alvor. 

Selskapet/programvaren 

Om oss 
TeamViewer GmbH ble grunnlagt i 2005 og har sin base i sør-Tyskland i byen Göppingen (nær Stuttgart), 

med datterselskaper i Australia og USA. Vi utvikler og selger sikkerhetssystemeter kun for nettbasert 

samarbeid. På kort tid har vår Freemium-lisensiering ført til hurtig vekst, med mer enn 200 millioner 

brukere av TeamViewer-programvaren på mer enn 1,4 milliarder enheter, i mer enn 200 land globalt. 

Programvaren er tilgjengelig på mer enn 30 språk. 

Vår forståelse av sikkerhet 
TeamViewer brukes av mer enn 30 millioner brukere på ethvert tidspunkt hver dag. Disse brukerne gir 

spontan støtte over Internett, får tilgang til ubevoktede datamaskiner (dvs. ekstern støtte for servere) og for 

å være vert for nettmøter. Avhengig av konfigurasjonen kan TeamViewer brukes til å kontrollere en annen 

datamaskin eksternt, som om du satt direkte foran den. Hvis brukeren som er logget på en ekstern 

datamaskin er en Windows-, Mac- eller Linux-administrator, vil denne personen også få 

administratorrettigheter på den datamaskinen. 

Det er åpenbart at slik kraftig funksjonalitet over det potensielt utrygge Internett må beskytte mot angrep 

med stor nøyaktighet. Emnet sikkerhet dominerer alle våre utviklingsmål og er noe vi lever og ånder for i alt 

vi gjør. Vi vil sikre at tilgang til datamaskinen din er trygg og for å beskytte våre egne interesser: millioner 

av brukere globalt stoler kun på en sikker løsning, og kun en sikker løsning gir langvarig suksess for oss 

som virksomhet. 
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Ekstern ekspertvurdering 
Programvaren vår, TeamViewer, har fått kvalitetsstempelet fem stjerner (maksimal 

verdi) av den føderale foreningen av IT-eksperter og kontrollører (Bundesverband 

der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V., BISG e.V.). BISG e.Vs uavhengige 

kontrollører inspiserer produktene til kvalifiserte produsenter og ser på egenskaper 

som kvalitet, sikkerhet og service. 

Referanser 
For øyeblikket brukes TeamViewer av mer enn 200 millioner brukere. Internasjonale toppbedrifter fra alle 

typer bransjer (inkludert svært sensitive sektorer som bank, finans, helsevesen og stat) bruker 

TeamViewer med suksess. 

Vi inviterer deg til å ta en kikk på referansene våre som man finner over hele Internett, for å få et 

førsteinntrykk av aksepten av vår løsning. Du vil oppdage at andre selskaper sannsynligvis hadde lignende 

sikkerhets- og tilgjengelighetskrav før de - etter en intensiv granskning - til slutt bestemte seg for 

TeamViewer. Men for å danne ditt eget inntrykk finner du tekniske detaljer i resten av dette dokumentet. 
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TeamViewer-økter 
 

Opprette en økt og typer tilkoblinger 
Når man etablerer en økt, fastslår TeamViewer den optimale tilkoblingen. Etter håndhilsingen gjennom 

våre hovedservere, etableres en direkte tilkobling via UDP eller TCP i 70 % av alle tilfeller (selv bak 

standard systemporter, NAT-er og brannmurer). Resten av tilkoblingene rutes gjennom vårt svært 

redundante ruternettverk via TCP eller https-tunnelgraving. Du behøver ikke å åpne noen porter for å 

jobbe med TeamViewer 

 
Som senere beskrevet i avsnittet Kryptering og autenstisering, kan ikke engang vi, som operatørene til 

rutingserverne, lese den krypterte datatrafikken. 

 
Kryptering og autentisering 
TeamViewer sikres ved å bruke RSA offentlig/privat nøkkelutvekskling og EAS (256-biters) øktkryptering. 

Denne teknologien brukes i en sammenlignbar form for http/SSL og anses å være helt trygg etter dagens 

standarder. Ettersom den private nøkkelen aldri forlater klientdatamaskinen, sikrer denne prosedyren at 

sammenkoblede datamaskiner - inkludert TeamViewer-rutingserverne - ikke kan dechiffrere 

datastrømmen. 
 

Hver TeamViewer-klient har allerede implementert den offentlige nøkkelen til hovedklyngen og kan 

dermed kryptere meldinger til hovedklyngen og sjekke meldinger signert av den. PKI (Public Key 

Infrastructure) forhindrer effektivt angrep fra mellommenn. Til tross for krypteringen sendes passordet aldri 

direkte, men kun gjennom en utfordring-respons-prosedyre, og den lagres kun på den lokale 

datamaskinen. 
 

Under autentisering overføres passordet aldri direkte fordi Secure Remote Password-protokollen (SRP) 

brukes. Kun en passordverifiserer lagres på den lokale datamaskinen. 
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Offentlig nøkkel fra A
kryptert med offentlig nøkkel fra B

signert med privat nøkkel fra Master
RSA 2048 Bit

Overføring av symmetriske nøkler kryptert med offentlig nøkkel fra B
signert med privat nøkkel fra A

RSA 2048 Bit

Autentisering og 
generering av

symmetriske nøkler
AES 256 Bit

Ber om offentlig nøkkel fra A 
kryptert med offentlig nøkkel fra Master

RSA 2048 Bit

Kommunikasjon med symmetrisk kryptering
AES 256 Bit

TeamViewer A TeamViewer BTeamViewer Master

Datamaskin A ønsker å 
opprette en forbindelse 

til datamaskin B

Overføring av offentlig nøkkel A 
kryptert med offentlig nøkkel fra Master

RSA 2048 Bit

Genererer et sett 
private/offentlige nøkler

Genererer et sett 
private/offentlige nøkler

Genererer et sett 
private/offentlige nøklerAlle 

TeamViewer-klienter kan den 
offentlige nøkkelen til Master

Offentlig nøkkel fra B kryptert med offentlig nøkkel fra A 
signert med privat nøkkel fra Master

RSA 2048 Bit

Autentisering av sender 
og kryptering av den 

symmetriske nøkkelen

Overføring av offentlig nøkkel B 
kryptert med offentlig nøkkel fra Master

RSA 2048 Bit

 
TeamViewer-kryptering og autentisering 

Nøkler genererer et sett av 
private/offentlige nøkler. Alle 

TeamViewer-klienter kjenner til 
den offentlige nøkkelen til Master 

Anmoder offentlig nøkkel og B kryptert 
med den offentlige nøkkelen til Master 

RSA 2048 Bit 
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Validering av TeamViewer-ID-er 
TeamViewer-ID-er er basert på ulike maskinvare- og programvareegenskaper og genereres automatisk av 

TeamViewer. TeamViewer-serverne sjekker gyldigheten av disse ID-ene før hver tilkobling. 

 
 

Rå kraft-beskyttelse 
Potensielle kunder som forhører seg om sikkerheten til TeamViewer spør stadig om kryptering. Dette er 

forståelig, ettersom risikoen for at en tredjepart kan overvåke tilkoblingen eller at TeamViewers 

tilgangsdata skal bli avledet er det man frykter mest. Men realiteten er at relativt primitive angrep ofte er de 

mest farlige. 
 

Hva gjelder datasikkerhet, er et rå kraft-angrep en prøve og feile-metode for å gjette et passord som 

beskytter en ressurs. Med den voksende datakraften til standard datamaskiner, har tiden det tar å gjette 

lange passord gått betydelig ned. 

 
Som et forsvar mot rå kraft-angrep, øker TeamViewer eksponensielt forsinkelsen mellom tilkoblingsforsøk. 

Det tar derfor så mye som 17 timer for 24 forsøk. Latensen tilbakestilles kun etter man har skrevet inn 

riktig passord. 

 
TeamViewer har ikke bare en mekanisme på plass for å beskytte datamaskinene deres mot angrep fra en 

spesifikk datamaskin, men også fra flere datamaskiner, kjent som botnettangrep, som prøver å få tilgang til 

en spesiell TeamViewer-ID. 
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Kodesignering 
Som en ekstra sikkerhetsfunksjon, signeres all vår programvare via VeriSign 

kodesignering. På denne måten kan utgiveren av programvaren alltid enkelt 

identifiseres. Hvis programvaren har blitt endret i etterkant, blir den digitale 

signaturen automatisk ugyldig. 

 
 

Datasentre og nettstamme 
 

For å gi best mulig sikkerhet og tilgjengelig av TeamViewer-tjenestene er alle TeamViewer-servere 

plassert i datasentre som samsvarer med ISO 27001 og påvirker multi-redundante leverandørtilkoblinger 

og redundante strømforsyninger. Dessuten brukes kun toppmoderne maskinvarer fra merkenavn. Alle 

servere som lagrer sensitive data er lokalisert i Tyskland eller Østerrike. 

 
Å være ISO 27001-sertifisert innebærer at personlig tilgangskontroll, videokameraovervåkning, 

bevegelsesdetektorer, 24x7 overvåkning og personnel på stedet som sikrer tilgang til datasenteret kun 

gis til autoriserte personer og garanterer best mulig sikkerhet for maskinvare og data. Man har også en 

detaljert identifikasjonskontroll ved inngangspunktet til -datasenteret. 

 
 

TeamViewer-konto 
TeamViewer-kontoer er verter på dedikerte TeamViewer-servere. For informasjon om tilgangskontroll, se 

Datasenter og nettstamme ovenfor. For autorisering og passordkryptering, brukes Secure Remote 

Password protocol (SRP), en forsterket password-authenticated key agreement protocol (PAKE). En 

infiltrator eller mann i midten kan ikke få nok informasjon til å kunne gjette et passord ved hjelp av rå kraft. 

Dette betyr at man kan oppnå sterk sikkerhet selv med svake passord. Sensitive data i TeamViewer-

kontoen, for eksempel påloggingsinformasjon om skylagring, lagres AES/RSA 2048 bitkryptert. 

 
 

Management Console 
TeamViewer Management Console er en nettbasert plattform for brukerstyring, tilkoblingsrapportering og 

administrering av datamaskiner og kontakter. Det er vert i ISO-27001-godkjente HIPAA-samsvarende 

datasentre. All dataoverføring skjer gjennom en sikker kanal med TSL-kryptering (Transport Security 

Layer), standarden for sikre nettverksforbindelser på Internett. Sensitive data lagres dessuten AES/RSA 

2048 bit-kryptert. Til autorisering og passordkryptering brukes Secure Remote Password protocol (SRP). 

SRP er en veletablert, robust, sikker passordbasert autentiserings- og nøkkelutvekslingsmetode som 

bruker 2048 bit-modul. 

 
Policybaserte innstillinger 
Fra TeamViewer Management Console kan brukere definere, distribuere og håndheve innstillingspolicyer 

for TeamViewer-programvareinstallasjoner på enheter som spesifikt tilhører dem. Innstillingspolicyer 

signeres digitalt av kontoen som genererte dem. Dette sikrer at den eneste kontoen som får lov til å 

tilordne en policy til en enhet er kontoen enheten tilhører. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
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Applikasjonssikkerhet i TeamViewer 
 

Svarte- og hviteliste 
Særlig hvis TeamViewer blir brukt for å vedlikehold ubevoktede datamaskiner (f.eks. TeamViewer er 

installert som en Windows-tjeneste), kan det ekstra sikkerhetsalternativet for å begrense tilgang til disse 

datamaskinene til en rekke spesifikke klienter være av interesse. 

 
Med hvitelistefunksjonen kan du eksplisitt indikere hvilke TeamViewer-ID-er og/eller TeamViewer-kontoer 

som har tilgang til en datamaskin. Med svartelistefunksjonen kan du blokkere visse TeamViewer-ID-er og 

TeamViewer-kontoer. En sentral hviteliste er tilgjengelig som del av de "policybaserte innstillingene" 

beskrevet over under "Management Console." 

 
Chat- og videokryptering 
Chattehistorier er knyttet til din TeamViewer-konto og er derfor kryptert og lagret med samme AES/RSA 

2048 bit krypteringssikkerhet som beskrevet under overskriften "TeamViewer-konto". Alle chatmeldinger 

og videotrafikk krypteres ende til ende ved hjelp av AES (256 bit) øktkryptering. 

 
Ingen stealth-modus 
Det er ingen funksjon som lar deg ha TeamViewer i full gang i bakgrunnen. Selv om applikasjonen kjører 

som en Windows-tjeneste i bakgrunnen, er alltid TeamViewer synlig som et ikon i systemskuffen. 
 

Etter at forbindelse er etablert, er det alltid et lite kontrollpanel synlig over systemskuffen. Derfor er 

TeamViewer med vilje ikke egnet for utilslørt overvåkning av datamaskiner eller medarbeidere. 
 

Passodbeskyttelse 
For spontan kundestøtte genererer TeamViewer (TeamViewer hurtigstøtte) et øktpassord 

(engangspassord). Hvis kunden din forteller deg passordet, kan du koble til datamaskinen ved å angi 

deres ID og passord. Etter en restart av TeamViewer fra kunden, vil et nytt øktpassord bli generert slik at 

kun kan koble til din kundes datamaskiner hvis du blir invitert til å gjøre det. 
 

Når TeamViewer distribueres for ubevoktet ekstern støtte (f.eks. av servere), angir du et individuelt, fast 

passord, som sikrer tilgang til datamaskinen. 
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Innkommende og utgående tilgangskontroll 
Du kan konfigurere tilkoblingsmoduser til TeamViewer. Du kan for eksempel konfigurere din eksterne 

støtte- eller møtedatamaskin på en måte som gjør at ingen innkommende tilkoblinger er mulig. 
 

Å begrense funksjonalitet til disse funksjonene som faktisk behøves innebærer alltid å begrense mulige 

svake punkter for potensielle angrep. 
 

Tofaktorgodkjenning 
TeamViewer hjelper selskaper med deres HIPAA- og PCI-samsvarskrav. Tofaktorgodkjenning gir et ekstra 

sikkerhetslag for å beskytte TeamViewer-kontoer mot uautorisert tilgang. 

 

I tillegg til både brukernavn og passord, må brukeren oppgi en kode for å autentisere. Denne koden 

genereres via den tidsbaserte engangspassordalgoritmen (TOTP). Derfor er koden kun gyldig i en kort 

tidsperiode. 

 
Gjennom tofaktorgodkjenning og begrenset tilgang gjennom hvitelisting, hjelper TeamViewer med å 

oppfylle alle nødvendige kriterier for HIPAA- og PCI-sertifisering. 

 
 

Sikkerhetstesting 
Både TeamViewer-infrastrukturen og TeamViewer-programvaren utsettes regelmessig for 

gjennomtrengningstester. Testene gjennomføres av uavhengige selskaper, som spesialiserer seg på 

sikkerhetstesting. 

 
 
 
 
 
 

Flere spørsmål? 
For flere spørsmål eller informasjon, kan du kontakte oss på +47 21 54 78 35 eller sende 

en e-post til support@teamviewer.com. 

 
 

Kontakt 
TeamViewer GmbH 

Jahnstr. 30 

D-73037 Göppingen 

Tyskland 

service@teamviewer.com 

mailto:support@teamviewer.com
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