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ALLMÄN INFORMATION 
 
KLIENTINFORMATION 
 

Organisation: Synot Games Limited 

Adress: 

Level 3, (Suite No. 2278) 
Tower Business Centre 
Tower Street 
BKR 4013 Swatar 
Malta 

Företagets webbadress: https://www.synotgames.com/ 

Kontakta: Ježovitová Lenka 

E-post: Lenka.Jezovitova@synotgames.com 
 
 
DETALJER OM PROJEKTET 
 
OMFATTNINGEN AV ARBETET 
 
Gaming Laboratories International (GLI) har utfört en regelefterlevnadsrevision av Synot Games Limited beläget i Swatar, Malta. 
Regelefterlevnadsrevision riktade sig till Sveriges spelkommissions krav på att en tredje part gör en informationssäkerhetsrevision och 
affärsfunktioner som täcker de respektive områden som beskrivs i ”Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt 
ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)”. 
Informationssäkerhetskraven som behandlas i denna revision är: 
 
4 kap. - Licenshavarens informationssäkerhet 

• Skydd av information 
• Personaladministration 
• Tillträdesbegränsning 
• Behörighetskontroll 
• Kommunikation och drift 
• Lagring av registrerade uppgifter, händelser och loggar 
• Tidsreferens 
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TILLÄMPLIGA STANDARDER/KRAV 
 

- Spellag (2018:1138). 
- Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av kontrollerande organ, testning och 

certifiering av spelverksamhet (LIFS 2018_8). 
- Vägledning för Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska 

kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8) och för 1 och 4 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål (LIFS 2018:4). 

 
NYCKELDATUM 
 

Datum för begäran: 15 februari 2019 

Revisions startdatum: 8 april 2019 

Revisions slutdatum: 6 juni 2019 

Datum för rapportutgåva: 28 juni 2019 
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SAKER INLÄMNADE FÖR UTVÄRDERING 
 
DOKUMENTATION 
 
Följande dokument lämnades in för diskussion/granskning: 
 

Dokument namn Datum/Version 
ISD-001 General Information Security.pdf 24 maj 2019 / 1.1 
ISP-000 Information Security Policy.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-001 Organization of Information Security.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-002 Human Resources Security.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-003 Asset Management.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-004 Access Control.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-005 Cryptography.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-006 Physical and Environmental Security.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-007 Operations Security.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-009 System Acquisition Development and Maintenance.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-010 Supplier Relationships.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-011 Incident Management.pdf 24 maj 2019 / 1.1 

ISP-012 Business Continuity and Disaster Recovery.pdf 24 maj 2019 / 1.1 
ISPR-001 Risk Management.pdf 10 april 2019 / 1.0 
ISPR-002 Information Security Incident Management.pdf 10 april 2019 / 1.0 
ISPR-003 Change Management.pdf 10 april 2019 / 1.0 
ISPR-005 Electronic Data Disposal.pdf 24 maj 2019 / 1.0 
OP-001 Production Server Deployment.pdf 1 maj 2019 / 1.0 
OP-002 NEO System Deployment.pdf 24 maj 2019 / 1.0 
OP-003 Microsoft Platform Maintenance.pdf 1 maj 2019 / 1.0 
OP-004 Antivirus and Antimalware protection.pdf 1 maj 2019 / 1.0 
OP-005 Recovering NEO Operations.pdf 1 maj 2019 / 1.0 
OP-006 ATLAS Deployment.pdf 31 maj 2019 / 1.0 
OP-007 DeviceManager Deployment.pdf 31 maj 2019 / 1.0 
OP-008 NEO Databases Backup and Recovery Strategy.pdf 1 maj 2019 / 1.0 
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UTVÄRDERINGSPROCESS 
 
ISS-granskningen utfördes med avsikt att identifiera eventuella faktiska eller potentiella fall av bristande efterlevnad, sårbarheter eller svagheter och 
att säkerställa att kontrollen av konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten av informationen bibehålls av Synot Games Limited. 
 
GLIs utvärderingsmetod baserades på vanliga säkerhetsstandarder och riktlinjer som ger en i branschen accepterad grund att utveckla effektiva 
säkerhetshanteringsmetoder från. Detta tillvägagångssätt förlitar sig mycket på säkerhet i flera lager för att reducera risken i dator- och 
nätverkssystem. Det ger redundans och förstärker den övergripande säkerhetsmodellen eftersom flera lager av säkerhet måste brytas innan en kritisk 
datalagring kan nås. 
 
 
ISS-GRANSKNING 
 
Informationssäkerhetsutvärderingen innefattar (men är inte nödvändigtvis begränsad till) följande faktorer: 
 

• Granskning av inlämnad dokumentation; 
• Test och utvärderingar: 

o Bedömning av administrativa kontroller, 
o Bedömning av tekniska kontroller, 
o Bedömning av fysiska och miljömässiga kontroller. 

 
Revisionsmetoden baseras på följande metoder: 
 

• Ställa frågor (frågebaserad strategi) 
• Samla bevis (bevisbaserad strategi) 
• Att vara på plats och tala med personalen (observationsbaserad strategi). 

 
GRANSKNING AV INLÄMNAD DOKUMENTATION 
 
En väsentlig del av GLIs bedömning innebär granskning av säkerhetspolicydokument för att få en teoretisk förståelse för informationssystemens 
säkerhet och att kontrollera om det finns problem med bristande efterlevnad avseende följande standarder: 
 
De tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) för Sveriges iGaming jurisdiktion: 

• Spellag (2018:1138). 
• Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av kontrollerande organ, testning och certifiering 

av spelverksamhet (LIFS 2018_8). 
• Vägledning för Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, 

prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8) och för 1 och 4 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri 
och lotteri för allmännyttiga ändamål (LIFS 2018:4). 
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UTVÄRDERINGSPROCESS 
 
GRANSKADE IT-SYSTEM 
 

• Spelapplikation: Neo Gaming Platform (spelplattform, front office, back office, APIs). 
• Företagsmiljö baserad på Microsoft operativsystem med Active Directorys nätverkshantering. 
• Microsoft Team Foundation Server och Visual Studio utvecklingsmiljö. 
• Cisco nätverksenheter med F5 lastbalanserare. 
• VMWare och Hyper-V virtualiseringsmiljöer. 

 
De valda säkerhetskontrollerna gäller för följande kritiska system: 
• Elektroniska system som registrerar, lagrar, bearbetar, delar, sänder eller hämtar känslig kundinformation, t.ex. kredit-/betalkortsdetaljer, 

autentiseringsinformation, kundkontosaldon; 
• Elektroniska system som genererar, överför eller bearbetar slumptal som används för att bestämma spelsymboler, resultat av spel eller virtuella 

evenemang; 
• Elektroniska system som lagrar resultat eller aktuellt tillstånd om en kunds spelning / vadslagning / köp av kort; 
• In- och utgångar från ovanstående system (andra system som kan kommunicera direkt med de kärnkritiska systemen); 
• Kommunikationsnätverk som överför känslig kundinformation; och 
• Slutanvändarprogram, eftersom det görs tillgängligt av fjärrspelssystemet (RGS). 

 
System som faller inom definitionen ”kritiska system” kan innefatta: 

• Webbplatser inklusive platserna de finns på samt IP-adress (Internet Protocol), 
• Spelapplikationer och plattform, 
• Databaser, 
• Nätverk, 
• Operativsystem. 

 
TESTVERKTYG 
 
Inga testverktyg användes under revisionen. 
 
INTERVJUAD PERSONAL 
 
SAMMANFATTNING 
 
Följande anställda intervjuades av revisionsgruppen: 
 

Namn Roll 

Ivan Kodaj CEO 

Milan Zdímal COO 

Peter Laurinc CTO 

Lenka Ježovitová Projektledare OPS 

Faltin Tomáš IT driftchef 

Libor Nozicka Ansvarig som Synot ICT Services 
 

på: 
Synot W, a.s. 
Miletičova 21, 
Bratislava 821 08, 
Slovakien  
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ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING 
 
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 
Synot Games Limited (nedan Synot) är ett Bratislava-baserat team som är en del av Synot Group. 
Företagets fokus är på utveckling och leverans av spel online för att tillhandahålla B2B-speltjänster till B2C-operatörer. 
Synots portfölj innehåller ett antal spelautomater med unika funktioner som för närvarande levereras till oreglerade marknader. 
 
Som en del av Synot Group har Synot Games Limited en stor erfarenhet på spelmarknaden. 
Synot Group är en internationell och respekterad struktur av företag som arbetar i 20 länder över hela världen och sysselsätter cirka 3 000 personer. 
Synots kärnverksamhet är spel och levererar avancerad teknik, spel och lösningar, och har en fullständig produktsvit för både landbaserad 
underhållning och online. Dessutom täcker det olika områden av ideella aktiviteter, fastigheter, turism, försäljning av premiumfordon med mera. 
 
Synots team i Bratislava fokuserar främst på utveckling och drift av NEO Gaming Platform som tillhandahåller en extern spelplattform som en tjänst 
som ska integreras med tredjeparts kontoplattformar som drivs av B2C-operatörer. 
NEO Platform erbjuder speltjänster, en front office som används av operatören, en back office som används av Synots driftsteam, API-tjänster för 
integrationen av kontoplattformar. 
 
Alla tjänster levereras från följande datacenter: 
Synot ICT Services, a.s. 
Jaktáře 1475, Maratice 
Uherske Hradiste 686 01 
Tjeckien 
 
BMIT Technologies plc 
SCM02, Level 2, SmartCity Malta 
Kalkara SCM1001, 
Malta 

Spelplattformen drivs från Synot ICT Services datacenter och det maltesiska datacentret har en replik av databasen som replikeras nästan i realtid. 
 
GLI hade inte engagerats för att genomföra ett penetrationstest som är specifikt riktat mot den svenska förordningen, men samma 
produktionsinfrastruktur som tillhandahåller service för den svenska marknaden har testats med avseende på nät och applikation av GLI för andra 
jurisdiktioner under de senaste 3 månaderna och inga höga eller kritiska problem hittades. 
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ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 
4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Skydd av information 

§ 1 

Viktig information ska skyddas mot fysiska och logiska intrång och 
annan yttre påverkan samt trygga att information är tillgänglig då 
den behövs. 

GODKÄND 

En omfattande uppsättning av policyer och 
förfaranden har upprättats för att garantera 
skyddet av information inom Synot och vid leverans 
av tjänster till sina kunder och till spelarna. 
 
Viktig information definieras som all data relaterad 
till spelsystemen och ingår i spelsystemdatabasen. 
 
Denna information är skyddad med hjälp av 
brandväggar och DDOS-skydd, även ett 
innehållsleveransnätverk (CDN) används för att 
leverera innehåll till den slutliga spelaren. 
F5 lastbalanserarna har även funktioner för 
webbapplikationsbrandvägg (WAF) för att ge 
ytterligare en nivå av kontroll innan överföringen 
når applikationen. 
 
All data replikeras nästan i realtid till en 
databasinstans på Malta. 
 
Alla övervakningsverktyg och logginsamling finns i 
en annan virtuell miljö skild från produktion för att 
säkerställa tillgänglighet om något problem 
upptäcks i produktionsmiljön.  

 Personaladministration 

§ 2 

Det ska finnas en policy och rutiner som reglerar anställdas 
behörighet i spel- och affärssystem.  GODKÄND 

Policyn: ”ISP-002 Human Resources Security” och 
relaterade förfaranden ger vägledning för styrning 
av personalkompetens. 

Motsvarande policy, upprättande av behörighetsbeskrivning och 
rutiner enligt första stycket, ska finnas för övriga personer som 
behöver ha behörighet till spel- och affärssystem. 

GODKÄND 
Policyerna och rutinerna görs tillgängliga för all 
personal i ett SharePoint-intranät under 
åtkomstkontroll för redigering av behörigheter.  

Policyer och rutiner ska vara dokumenterade och uppdateras 
regelbundet. 
En policy med tillhörande rutiner kan omfatta 

1. detaljerade arbetsbeskrivningar för varje anställd, 
2. vilken behörighet till information som krävs för respektive 

arbetsbeskrivning, det vill säga för utförande av 
arbetsuppgifter, 

3. på vilket sätt förändringar i arbetsbeskrivningen också 
reflekteras i behörighet till vilken information den 
anställde ska ha tillgång till, och 

4. beskrivning av vilka steg som tas om en anställning 
avslutas. 

GODKÄND 

Alla policyer och förfaranden dokumenteras och 
uppdateras vid behov. 
Alla policyer släpptes första gången under förra 
året, men vissa har redan uppdaterats. Enligt 
policyn planeras en granskning varje år. 
Detaljerade arbetsbeskrivningar används för att 
tydligt identifiera rollerna och de underliggande 
åtkomstgrupperna som används för att tillåta 
användaråtkomst till systemen. 
 
Ändringar i roller definieras av HR men åtkomst kan 
definieras på gruppnivå vilket också ändrar åtkomst 
på gruppnivå. Varje förändring utvärderas av HR 
och IT för att bestämma rollbehoven. 
 
När en anställd slutar initierar HR en process genom 
SharePoint. Den utförs sedan av IT med hjälp av 
checklistor som signeras för varje relevant åtgärd 
som utförts när det gäller borttagning av åtkomst. 
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ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
Tillträdesbegränsning 

§ 3 

Spel- och affärssystem ska vara placerade i utrymme som är 
anpassat för ändamålet. 

GODKÄND 

Spel- och affärssystem är belägna i ISO27001-
certifierade datacenter där den viktigaste 
tillhandahålls i Tjeckien av Synot IT Services och 
katastrofåterställning på Malta som 
tillhandahålls av BMIT. 
 
På kontoret i Bratislava finns inga servrar, bara 
arbetsstation och grundläggande 
nätverksenheter för att skydda kontoret och 
ansluta det till datacentret via IPSEC-VPN. 

Vid alla passerställen, eller liknande, till den plats där spel- och 
affärssystem hanteras eller förvaras, ska det finnas personell 
bevakning eller teknisk utrustning för tillträdeskontroll. 

GODKÄND 

Alla datacenter är ISO27001-certifierade, 
kontoret i Bratislava har en ingång som delas 
med andra kontor och bevakas 24/7. 
 
För att få tillgång till Synots kontor behövs ett 
extra smartkort för att öppna ytterdörrarna. En 
andra åtkomststyrd dörr används för att skydda 
de tekniska områdena från de administrativa 
områdena. 

Tillträdeskontrollens omfattning ska vara anpassad till 
bestämmelserna om risk- och sårbarhetsarbete i 5 kap.  

GODKÄND 

Synot har utfört en risk- och sårbarhetsanalys 
och har identifierat de kritiska 
informationstillgångarna. Åtkomstkontroll till 
tillgångarna har anpassats efter den kritiska 
klassificering som identifierad i denna lista. 

Kort, koder och nycklar till utrymmen där spel- och affärssystem 
hanteras eller förvaras ska kontrolleras så att inte obehöriga kan få 
åtkomst till dessa. GODKÄND 

Alla kort som ger åtkomst tillhandahålls av IT-
avdelningen, alla kort tilldelas de anställda när 
de börjar och återlämnas vid uppsägningen av 
kontraktet.  

Ett utrymme som är anpassat för ändamålet kan vara ett eller flera 
rum. N/A Allmänt råd. 
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ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Tillträdesbegränsning 

§ 4 

System för drift och test ska hållas logiskt skilda från varandra. 

GODKÄND 

Produktionsmiljön som tillhandahåller tjänster 
till spelarna hanteras i en virtuell infrastruktur 
som är åtskild från testning och iscensättning. 
Logisk åtkomst till produktion ges med hjälp av 
en VPN till ett separat nätverk och en annan 
domänkontrollant används för att verifiera 
användare som använder denna miljö.  

System för test av generering och validering och faktisk generering 
och validering av underlag för fysiska lotter ska hållas logiskt skilda 
från varandra. 

N/A Inga fysiska lotter hanteras. 

 Behörighetskontroll 

§ 5 

Spel- och affärssystem ska vara försedda med tekniska och 
administrativa åtgärder för identifiering av användaren, 
användarens behörighet till systemen samt registrering av 
användarens aktiviteter. 

GODKÄND 

NEO Gaming Platform kontrollerar alla 
åtkomster från spelare eller från användare 
som använder back office. 
 
Alla användare identifieras, inga generiska 
användare finns. Åtkomsträttigheter tilldelas 
inte direkt till användaren, man använder 
grupper eller roller. 
 
I affärssystemet finns två olika Active Directory, 
en för att verifiera användare för 
kontorsaktiviteter och företagsnätverk och den 
andra för åtkomstgodkännande och 
åtkomsträttigheter i produktionsmiljön. 

All åtkomst till spel- och affärssystemen ska registreras. 

GODKÄND 

Både Neo Gaming Platform och de två Active 
Directory som används i Synot loggar åtkomst 
med tidstämplar. 
 
NEO spelsystem har också specifika funktioner 
för att logga förändringar i 
konfigurationsparametrarna. 

Kod, lösenord eller motsvarande till spel- och affärssystem är 
personliga och får inte visas eller lämnas till andra och ska ges ett 
säkerhetsskydd som är anpassat till informationen. 

GODKÄND 

Initiala lösenord för det interna e-postsystemet 
tillhandahålls direkt av linjechefen eller IT-
avdelningens personal. Alla efterföljande 
lösenord för åtkomst till andra system 
kommuniceras sedan via e-post: de första 
lösenorden måste ändras vid första 
inloggningen. 
 
Lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda 
lösenordsäkerhet, såsom att robusta lösenord 
krävs för alla system som används och lagring 
av sådant lösenord sker med icke-reversibel 
kryptering. 
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ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Behörighetskontroll 

§ 6 

Spel- och affärssystemen ska ha en funktion som löpande registrerar 
användares identitet, datum och klockslag för inloggning och 
utloggning samt sådana aktiviteter i övrigt som är av betydelse för 
informationssäkerheten. 

GODKÄND 

Spelsystemet loggar alla spelarens aktiviteter, 
inklusive inloggning, utloggning och 
transaktioner. 
 
Användaraktiviteterna och säkerhetsrelaterade 
händelser loggas av Windows-servrar och 
arbetsstationer på händelseloggnivå och alla 
dessa händelser samlas in i SIEM-lösningen 
QRadar. 

§ 7 

Händelser utanför den tekniska utrustningen som påverkar spel- och 
affärssystemen ska registreras. 
Brand, vattenskador kan vara exempel på sådana händelser utanför 
den tekniska utrustningen som påverkar spel- och affärssystemen. 
Registrering av händelser enligt 7 § kan göras manuellt. 

GODKÄND 

Som beskrivs i policyn ”ISP-011 Incident 
Management” måste alla händelser 
rapporteras och bedömas för att identifiera 
säkerhetsincidenter. Händelser utanför den 
tekniska utrustningen behandlas som sådan 
och loggas som incidenter i Jira där det är 
tillämpligt. 
Synots dokumentation ger exempel på dessa 
händelser såsom åtkomst av obehörig personal, 
inbrott och intrång i immateriella rättigheter. 

 Kommunikation och drift 

§ 8 

Spel- och affärssystem ska kunna stängas ned säkert i händelse av 
störning eller avbrott i elförsörjningen eller i kommunikationen. 

GODKÄND 

Både det primära och sekundära datacentret är 
ISO 27001:2013-certifierade för att garantera 
integriteten och kontinuiteten av drift vid 
avbrott i strömförsörjning eller 
kommunikation. 

Det ska finnas reservkraftsystem för att säkerställa dataintegritet, 
registrering av historik, säkerhetskopiering och för att pågående 
spel ska kunna avslutas.  

GODKÄND 
Både det primära och sekundära datacentret är 
ISO 27001:2013-certifierade för att garantera 
integriteten och kontinuiteten. 

§ 9 

Spel- och affärssystem ska ha en funktion som registrerar alla försök 
till obehörig åtkomst till spelsystemet, övriga händelser och skapa 
händelserapporter med tidsregistrering. 

GODKÄND 

Spelsystemet NEO har särskild loggning av alla 
korrekta och felaktiga inloggningsförsök med 
tidsstämpling. 
 
Affärssystemet är beroende av loggning i Active 
Directory och denna logg samlas in och 
analyseras av QRadar SIEM. 

 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

 

Synot Games Limited - Revisionsrapport för ISMS PS-556-SG4-19-01 
 
 
 
 
 
 

Modifierad 1 april 2019 Revisionsrapport för informationssäkerhetsstyrningssystemet FM-QA-066 Sida 13 av 24 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Kommunikation och drift 

§10 

Spel- och affärssystem ska vara skyddat mot obehörigt intrång och 
införande av otillåten och skadlig kod.  

GODKÄND 

Alla system under Synots ansvar har 
installerade lösningar mot virus och skadlig kod. 
Installationen utförs med Microsoft System 
Center och maskinerna registreras sedan i ESET-
lösningens konsol. 

Spel- och affärssystem ska ha en funktion som upptäcker skadlig 
kod. 

GODKÄND 

Alla system under Synots ansvar har 
installerade lösningar mot virus och skadlig kod. 
Installationen utförs med Microsoft System 
Center och maskinerna registreras sedan i ESET-
lösningens konsol. 

Det ska finnas dokumenterade rutiner för uppdatering av skydd mot 
otillåten och skadlig kod.  

GODKÄND 

Det finns en dokumenterad policy och 
relevanta förfaranden för hanteringen av skydd 
mot skadlig kod och virus, vilket beskrivs i 
dokumentet: “OP-004 Antivirus and 
Antimalware protection.pdf”. 
 
Systemet som är installerat mot virus och 
skadlig kod har skydd för ändpunkter och 
automatisk nedladdning av uppdaterade 
hotsignaturer. 
 
Den centrala konsolen kan ge en översikt över 
status för uppdateringar för klienterna. 
 
På systemnivå ser Microsoft System Center till 
att hela lösningen är implementerad och 
korrekt konfigurerad på klienterna. 

§11 

Alla systemändringar i enlighet med 6 kap. och övriga avvikelser i 
spel- och affärssystemen ska övervakas och registreras. 

GODKÄND 

Alla förändringar i spel- och affärssystem loggas 
i förändringshanteringssystem som är 
implementerat i Jira med datainsamling, 
utvärdering och godkännande. 
 
Alla ändringar behandlas enligt policyn ”ISPR-
003 Change Management”. 

 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

 

Synot Games Limited - Revisionsrapport för ISMS PS-556-SG4-19-01 
 
 
 
 
 
 

Modifierad 1 april 2019 Revisionsrapport för informationssäkerhetsstyrningssystemet FM-QA-066 Sida 14 av 24 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Kommunikation och drift 

§12 

Spel- och affärssystem ska säkerhetskopieras minst dagligen. 

GODKÄND 

Alla servrar hanteras i datacentra och bygger på 
en virtualiserad infrastruktur. Den lösning som 
används för säkerhetskopiering är Veeam och 
den tar säkerhetskopior på både spel- och 
affärssystemet. 
 
Olika lagringstider har definierats för data 
beroende på en riskanalys. Kritiska data som 
lagras i huvudspeldatabasen replikeras nästa i 
realtid till ett sekundärt datacenter. 
 
Alla övriga data säkerhetskopieras minst en 
gång per dag. 

Det ska säkerställas att systemen kan återskapas från tiden för 
senaste säkerhetskopieringen till tidpunkten för ett eventuellt 
avbrott. 

GODKÄND 
Kritiska data som lagras i huvudspeldatabasen 
replikeras nästa i realtid till ett sekundärt 
datacenter. 

§13 

Spel- och affärssystem ska förses med därför avsedd brandvägg. 

GODKÄND 

Infrastrukturen använder nätverksbrandväggar 
(lager 3) och applikationsbrandväggar (lager 7) 
vilket framgår i nätverksschemat som 
tillhandahållits. 

Brandväggar ska inrättas på sådant sätt att inte annan utrustning 
inom samma nätverk kan skapa alternativa nätverksvägar. 

GODKÄND 

När Internet-trafiken kommer in till 
webbplatsen inspekterar 
nätverksbrandväggarna den och nekar alla 
protokoll som inte uttryckligen tillåtits att nå 
infrastrukturen. De tillåtna protokollen 
säkerställs med åtkomstlistor som är 
konfigurerade i brandväggen. 

Behörighet till brandväggar ska dokumenteras i upprättade arbets- 
och behörighetsbeskrivningar. GODKÄND I tillämpliga fall inkluderar arbetsbeskrivningar 

åtkomsträttigheter till brandväggen. 
Tillträde till en brandvägg ska registreras. 

GODKÄND 

Alla brandväggar skriver revisionsloggposter för 
varje inloggningsförsök av administratörer. 
Dessa loggar samlas in i QRadar SIEM, 
analyseras och övervakas. 

Alla incidenter som påverkar eller syftar till att påverka brandväggar 
ska registreras. 

GODKÄND 

Alla händelser i brandvägg loggas och samlas i 
SIEM för analys och varning. 
 
Om händelser identifieras som 
säkerhetsincidenter tas de upp och registreras i 
Jira som incident och behandlas enligt policyn 
”ISP-011 Incident Management”. 
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ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Kommunikation och drift 

§14 

Information ska lagras och överföras på ett säkert sätt. 

GODKÄND 

All information lagras på servrar som finns och 
hanteras i ISO27001 datacenter för att 
garantera säkerheten. 
 
All information som sparas på kontoren lagras i 
arbetsstationerna med aktiverad 
diskkryptering. 
 
All kommunikation mellan arbetsstationer och 
servermiljöer går över IPSEC VPN med 
kryptering. 
 
All trafik mellan spelare och servrar som är en 
del av spelsystemet går över HTTPS och 
krypteringen terminerar i F5 lastbalanserare i 
produktionsmiljön. 

Filer med vinstinformation ska hanteras så att ingen obehörig kan 
kopiera den eller på annat sätt missbruka eller skada informationen. N/A Inga filer med vinster hanteras. 

Om publika nätverk används för överföring av information ska 
informationen vara krypterad och de skilda undersystemen ska 
verifiera sändning och mottagning och vara skyddade mot 
ofullständig sändning, störning samt kopiering av och utskick av 
svarsmeddelande som inte är auktoriserade. 

GODKÄND 

Information som överförs via publika nätverk 
krypteras med SSL/TLS-certifikat. 
 
Krypteringen hanteras av lastbalanserarna i 
produktionsmiljön och efter att överföringen 
har verifierats på TCP/IP-nivån i brandväggen 
för ofullständig överföring, störning, obehörig 
kopiering och sändning av svarsmeddelanden. 
 
Dessutom används DDoS-skydd och 
webbapplikationsbrandvägg (WAF) för detta 
ändamål. 

§15 

Det ska finnas dokumenterade rutiner för hantering av flyttbara 
datamedia. 
 

GODKÄND 

Mediehantering och kassering definieras i ”ISP-
003 Asset Management policy”. 
 
Bortskaffning beskrivs i förfarandet ”ISPR-005 
electronic data disposal”. 

Skickas vinstinformation på datamedia per post, eller motsvarande, 
ska ett transportalternativ väljas som säkerställer kraven i 14 § 
andra stycket. 
Flyttbara datamedier kan till exempel vara bärbara datorer och 
flyttbara minnen. 

GODKÄND 
Information om vinster skickas bara över 
internet med HTTPS med käll-IP-adresser 
vitlistade för trafik (API-anrop). 

 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

 

Synot Games Limited - Revisionsrapport för ISMS PS-556-SG4-19-01 
 
 
 
 
 
 

Modifierad 1 april 2019 Revisionsrapport för informationssäkerhetsstyrningssystemet FM-QA-066 Sida 16 av 24 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATIV SAMMANFATTNING 
 

4 kap. Licenshavarens informationssäkerhet Fastställande Resultat/Förklaring 
 Kommunikation och drift 

§16 

Endast funktioner som är nödvändiga för syftet med installation av 
ny programvara ska aktiveras. 

GODKÄND 

Nödvändiga funktioner definieras och 
konfigurationer som ska användas beskrivs i 
detalj i förfarandet ”OP-001 Production Server 
Deployment”. 
 
En lista över programvara som måste installeras 
för att garantera en säker miljö finns definierad 
för varje serverfunktion. 

Underhåll och uppdatering av applikationer i ett spel- och 
affärssystem ska ske på ett säkert och kontrollerat sätt. 

GODKÄND 

Underhåll och uppdatering av 
systemkomponenter utförs som det är 
dokumenterat i ”OP-001 Production Server 
Deployment” och ”OP-002 NEO System 
Deployment”. 
 
Microsoft System Center Configuration 
Manager används för att övervaka och 
distribuera specifika uppdateringar och 
maskinkonfigurationer. 

§17 

En programvara ska vara identifierbar med namn och 
versionsnummer. 

GODKÄND 

All programvara som utvecklats av Synot 
identifieras med namn i Microsoft Foundation 
Server och har specifik versionshantering för att 
identifiera de specifika egenskaperna och 
funktionerna som ingår, vilket även beskrivs i 
ändringsloggar. 

Spelsystemets programkod ska innehålla kommentarer som 
förklarar kodens funktion. GODKÄND 

Programvaran bibehålls i Microsoft Foundation 
Server och kommenteras ordentligt för att det 
skall vara enkelt att förstå 
programvaruoperationerna. 

 Lagring av registrerade uppgifter, händelser och loggar 

§18 

Registrerade uppgifter, händelser och loggar ska lagras i enlighet 
med 16 kap. 5 § spellagen (2018:1138) och hållas i oförändrat skick 
och ska skyddas mot olovligt intrång.  

GODKÄND Samtliga loggar samlas för närvarande i SIEM, 
inget slutdatum är inställt. 

Registrerade uppgifter enligt 13 § fjärde stycket ska lagras i minst tre 
månader. GODKÄND Samtliga loggar samlas för närvarande i SIEM, 

inget slutdatum är inställt. 
 Tidsreferens 

§19 

Spelsystemet ska registrera tid. 
GODKÄND 

Demonstrationer av QRadar logging bekräftade 
att Synots loggar innehåller ändamålsenliga 
realtidsstämplar. 

lla uppgifter, händelser och loggar ska registreras i realtid.  

GODKÄND 

Demonstrationer av loggning i QRadar 
bekräftade att Synots åtgärder, händelser och 
loggar registreras i realtid (Active Directory 
Monitoring). 

UTC ska användas som system för tidsreferens. 
GODKÄND 

Windows NTP synkroniseras med 
domänkontrollanter för att säkerställa att tiden 
synkroniseras över alla system. 
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DELVIST OCH HELT BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSER 
 
Inga delvist och helt bristande överensstämmelser. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammantaget konstaterades det att en medelhög säkerhetsnivå uppnåddes inom de relevanta områdena och det är GLIs övergripande bedömning 
att Synot Games Limited (och dess förvaltning) ständigt utvecklas med den fulla intentionen att tillhandahålla en säker, robust och välskött servermiljö. 
Det finns ett antal områden som skulle gynnas av förbättringar och rekommendationer har lämnats i detta syfte. 
 
Under förutsättning av villkoren som diskuteras i denna rapport har GLI funnit att de utvärderade elementen i Synot Games Limited överensstämmer 
med de tillämpliga delarna av standarden som anges här. 
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UTVÄRDERINGSVILLKOR 
 
GLIs informationssäkerhetsrevision av Synot Games Limiteds nätverk och system är villkorat av följande: 
 
• Utvärderingen av Synot Games Limiteds nätverk och system var endast relaterat till informationssystemens säkerhet. Detta utesluter alla andra 

funktioner som tillhandahållits genom inlämnandet som inte är relaterade till informationssystemens säkerhet eller affärsfunktioner. 
 

• Informationen som samlats in från Synot Games Limiteds personal antas vara korrekt och komplett. 
 

• Miljöförhållandena antas vara ideala och revisionen antas genomföras i en hel operativ miljö. 
 

• Det finns oundvikliga begränsningar som är förknippade med att utföra en informationssäkerhetsrevision inom en kort tidsperiod eftersom det 
inte går att verifiera effekterna av alla möjliga konfigurationer och miljöer som kan inträffa när webbplatsen körts i produktion under en längre 
period av tid. 
 

Godkännande av GLIs slutliga utvärderingsrapport för informationssäkerhetsrevisionen av Synot Games Limiteds nätverk och/eller system. 
 

Reviderad av: Alessandro Dutto, Michelangelo
Marinoni 
Granskats av: Jean-Pierre Agius 
 
Teknisk utvärdering godkänd av: 

 
Martin Britton 
VD 
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BEDÖMMANDE ORGAN 
 
GLIs uppdrag är att tillhandahålla testning, certifiering och professionella tjänster i världsklass till den globala spelbranschen och att uppnå detta med 
den högsta nivån av oberoende och integritet. 
GLIs kunder är tillsynsmyndigheter för spel, leverantörer och operatörer i mer än 475 jurisdiktioner över hela världen. Vi hjälper till att säkerställa 
spelbranschens integritet och vi är stolta över att kunna säga att i över 25 år har tillsynsmyndigheter, leverantörer och operatörer världen över kommit 
att lita på GLI. 
Vi har etablerat ett ojämförligt team av professionella som testar och certifierar utrustning, inklusive matematiker, maskin- och 
programvaruingenjörer, efterlevnadsingenjörer, system- och kommunikationsingenjörer, högteknologiska ingenjörer och 
kvalitetssäkringsspecialister. Dessa högt utbildade, handplockade experter levererar en nivå av service och expertis som inte kan matchas av något 
annat testlabb. 
Utöver testning erbjuder vi ett brett utbud av professionella tjänster, inklusive konsultation, revision, fältinspektioner, säkerhetsrevisioner, 
ansvarsfullt spelande, projektledning, förvaltning, risk och efterlevnad, inklusive World Lottery Association Security Control Standards (WLASCS) och 
ISO 27001 Information Security revision och certifiering, GLI University®-träning och tekniska tjänster. 
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REVISORNS KVALIFIKATIONER 
 
ISMS-revisionen för Synot Games Limited utfördes av Alessandro Dutto, och granskades av revisionsledaren Michelangelo Marinoni från GLI Europe 
B.V. 
 
Alessandro Dutto 
 
Alessandro är en informationssäkerhetsrevisor på Gaming Laboratories International (GLI Italy BV). 
Certifierad som: 
- Certified Information System Auditor (CISA) 
- ISO27001 Lead Auditor 
- PCI-DSS Qualified Security Assessor (QSA) 
Han har tidigare erfarenhet av att utföra system- och efterlevnadsrevisioner för Maltas spelmyndighet, informationssäkerhetsrevisionen för italienska 
ADM, ISMS-revisioner för Danmark och andra säkerhetsrelaterade revisioner för andra speljurisdiktioner. 
Han har också 10+ års erfarenhet av applikationsleverans (ERP) och servicehantering (ITILv3) inom offentlig förvaltning och hälsovård. 
 
 
Michelangelo Marinoni 
 
Michelangelo Marinoni är chef för GLI Europe BV ISS-team och har mer än 13 års erfarenhet inom jurisdiktioners spelcertifieringar och 
informationssäkerhet. Han har hanterat ett team av säkerhetsrevisorer som är involverade i säkerhet (ISO 27001 och 31010) och övervakar projekt 
avseende extern och intern infrastrukturtestning, applikationssäkerhetstestning, sårbarhetsskanningar baserade på PCI-ramverket, revisioner av 
informationssäkerhetsstyrningssystem, revisioner av Live Studio, granskning av brandväggsregler och penetrationstestning i form av social 
manipulering, på uppdrag av de olika europeiska tillsynsmyndigheterna för spelande. 
Michelangelo har en M.Sc. i Telecommunication Engineering från University of Bologna i Italien och har följande professionella certifieringar: 
- PECB ISO/IEC 27001 revisionsledare 
- PECB MS certifierad revisor 
- ISACA CISM 
- ISACA CISA 
- ISACA CRISC 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

 

Synot Games Limited - Revisionsrapport för ISMS PS-556-SG4-19-01 
 
 
 
 
 
 

Modifierad 1 april 2019 Revisionsrapport för informationssäkerhetsstyrningssystemet FM-QA-066 Sida 22 av 24 
 
 
 
 
 

 
BILAGA A. VÄRDERING AV RISKERNA MED ISO/IEC 31010:2009 RISKHANTERING - BEDÖMNINGSTEKNIKER 
 
ISO/IEC 31010:2009 Riskhantering - Riskbedömningstekniker är en industristandard för att bedöma allvarligheten av säkerhetshot. Det försöker 
fastställa hur stort bekymmer ett hot utgör så att insatser kan prioriteras. Poängen är baserad på en serie mätningar (kallade mätvärden) baserade 
på expertbedömning. 
 
Grundläggande mätvärden: för kvaliteter med inneboende sårbarheter. Det finns sex grundläggande mätvärden som representerar de mest 
elementära, oföränderliga kvaliteter hos sårbarheten. 
 

a) Åtkomstvektor: mäter hur avlägsen en angripare kan vara för att attackera ett mål. 
b) Tillgångskomplexitet: mäter komplexiteten i attacken som krävs för att utnyttja sårbarheten när en angripare har fått tillgång till 

målsystemet. 
c) Autentisering: mäter hur många gånger en angripare måste autentisera målsystemet för att kunna utnyttja sårbarheten. 
d) Sekretesspåverkan: mäter inverkan på sekretess för ett framgångsrikt utnyttjande av sårbarheten i målsystemet. 
e) Integritetspåverkan: mäter inverkan på integriteten för ett framgångsrikt utnyttjande av sårbarheten på målsystemet. 
f) Tillgänglighetseffekter: Mäter inverkan på tillgängligheten för ett framgångsrikt utnyttjande av sårbarheten på målsystemet. 

 
Temporala mätvärden: För egenskaper som utvecklas under sårbarhetens livslängd. Det finns tre temporala mätvärden som representerar de 
tidsberoende kvaliteterna av sårbarhet. 
 

a) Utnyttjbarhet: mäter hur komplicerad processen är att utnyttja sårbarheten i målsystemet. 
b) Åtgärdsnivå: mäter nivån på en tillgänglig lösning. 
c) Rapportförtroende: mäter graden av förtroende för hotets existens och trovärdigheten i dess rapport. 

 
Rankning av kännbarhet 
 

Kännbarhet Poäng  Åtgärd som krävs  

 
Hög 

Stor bristande överensstämmelse Högt till kritiskt hot som behöver omedelbar lösning. 

 
Medium 

Mindre bristande 
överensstämmelse Måttlig risk som behöver undersökas. 

 
Låg 

Observation Problem som behöver granskas för att säkerställa god praxis. 
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BILAGA A. VÄRDERING AV RISKERNA MED ISO/IEC 31010:2009 RISKHANTERING - BEDÖMNINGSTEKNIKER 
 
Riskbedömning 
 

Risk Inverkan Exempel 

 
Hög 

Teknisk inverkan   

Förlust av konfidentialitet All data avslöjad (9) 
Omfattande kritiska data avslöjad (7) 

Förlust av integritet  All data fullständigt korrupt (9) 
Omfattande allvarlig korrupta data (7) 

Förlust av tillgänglighet  Alla tjänster är helt förlorade (9) 
omfattande primära tjänster avbrutna (7) 

Förlust av ansvarighet  helt anonymt (9) 
Affärspåverkan  
Finansiell skada  Konkurs (9) 

Skadat anseende  Varumärkesskada (9) 

Bristande efterlevnad  Högprofil överträdelse (7) 

Sekretessöverträdelse  Miljontals människor (9) 
Tusentals människor (7) 

 
Medium 

Teknisk inverkan   

Förlust av konfidentialitet minimal kritiska data avslöjad (6) 
omfattande icke-känsliga data avslöjad (6) 

Förlust av integritet  omfattande obetydlig korrupta data (5) 

Förlust av tillgänglighet  minimal primära tjänster avbrutna (5) 
omfattande sekundära tjänster avbrutna (5) 

Förlust av ansvarighet  eventuellt spårbar (6) 
Affärspåverkan  
Finansiell skada  Betydande effekt på årets vinst (6) 

Skadat anseende  Förlust av goodwill (5) 
Förlust av stora konton (4)  

Bristande efterlevnad  Klar överträdelse (5) 

Sekretessöverträdelse  Hundratals människor (5) 

 
Låg 

Teknisk inverkan   
Förlust av konfidentialitet Minimal icke-känsliga data avslöjad (2) 

Förlust av integritet  Minimal allvarlig korrupta data (3) 
Minimal obetydlig korrupta data (1) 

Förlust av tillgänglighet  Minimala sekundära tjänster avbrutna (1) 

Förlust av ansvarighet  Fullt spårbar (1) 
Affärspåverkan  

Finansiell skada  Mindre effekt på årets vinst (3) 
Mindre än kostnaden för att åtgärda sårbarheten (1) 

Skadat anseende  Minimal skada (1) 

Bristande efterlevnad  Mindre överträdelse (2) 

Sekretessöverträdelse  En individ (3) 
 
 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

 

Synot Games Limited - Revisionsrapport för ISMS PS-556-SG4-19-01 
 
 
 
 
 
 

Modifierad 1 april 2019 Revisionsrapport för informationssäkerhetsstyrningssystemet FM-QA-066 Sida 24 av 24 
 
 
 
 
 

 
BILAGA B. TERMINOLOGI 
 

Term Beskrivning 

Access  Förmåga att använda sig av ett informationssystems (IS) resurser. 

Applikation  Datorprogramvara som är utformad för att hjälpa en användare att utföra en specifik uppgift.  

Behörighetskontroll  Verifiera identiteten för en användare, process, programvarupaket eller enhet, ofta som en förutsättning 
för att tillåta tillgång till resurser i ett informationssystem. 

Katastrofplan 
(DRP)  

En skriftlig plan för hantering av kritiska tillämpningar och förhindrande av förlust av data vid större 
maskinvaru- eller programfel eller förstörelse av anläggningar.  

Brandvägg  En mekanism eller enhet som begränsar åtkomst mellan nätverk i enlighet med lokal säkerhetspolicy.  

IP-adress Ett unikt nummer för en dator som används för att avgöra var meddelanden som skickas via Internet ska 
levereras. IP-adressen är analog med ett husnummer för vanlig post. 

Lösenord  

En hemlighet som en kärande memorerar och använder för att verifiera sin identitet. Lösenord är 
vanligtvis teckensträngar. 
En skyddad teckensträng som används för att verifiera identiteten hos en datoranvändare eller tillåta 
åtkomst till systemresurser. 
En sträng av tecken (bokstäver, siffror och andra symboler) används för att verifiera en identitet eller för 
att verifiera åtkomsttillstånd. 

Policy (för säkerhet)  Ett dokument som beskriver strukturen av säkerhetshanteringen och tydligt tilldelar säkerhetsansvar och 
lägger den nödvändiga grunden för att på ett tillförlitligt sätt mäta framsteg och efterlevnad  

Port  
En fysisk ingång eller utgång för en kryptografisk modul som ger åtkomst till modulen för fysiska signaler, 
vilka representeras av logiska informationsflöden (fysiskt separerade portar delar inte samma fysiska PIN 
eller kabel).  

Risk Sannolikheten att ett hot blir framgångsrikt i sin attack mot ett nätverk.  

Hot  

Omständigheter eller händelser som kan ha negativ inverkan på nätverksdrift (inklusive uppdrag, 
funktioner, image eller rykte), tillgångar eller individer via ett informationssystem genom obehörig 
åtkomst, förstörelse, avslöjande, ändring av information och/eller överbelastningar. Även potentialen att 
en hotkälla framgångsrikt utnyttjar en sårbarhet i ett särskilt informationssystem. Ett hot är en potentiell 
fara för ett nätverk som någon eller något kan identifiera som sårbart och därför försöker exploatera. 

Sårbarhet  Programvara, hårdvara eller andra svagheter i ett nätverk som kan ge en väg in och skapa ett hot. 

Mindre bristande överensstämmelse 
En kontroll har inte åtgärdats eller är inte förenlig med riktlinjerna i BS ISO/IEC 27001:2005 eller BS 
ISO/IEC 27001:2013 (icke-systematisk). En handlingsplan för att åtgärda detta bör upprättas med en 
lämplig tidslinje. 

Stor bristande överensstämmelse 

Revisionen har visat att ett grundläggande misslyckande (systematiskt) har identifierats och som påverkar 
flera kontroller och innebär att de övergripande ledningspolicyerna för informationssäkerhet inte kan 
följas. Tills det är löst innebär ett sådant problem normalt sett att organisationen inte uppfyller kraven i 
BS ISO/IEC 27001:2005 eller BS ISO/IEC 27001:2013. 

 
 


