
Kursusprogram forår 2018
Bliv klogere på de tekniske og juridiske aspekter  

af domænenavnsområdet



Teknik og sikkerhed - Uge 16

Bliv introduceret til DNS
Mandag d. 16. april, kl. 09.00-16.00  

Her kan du lære at forstå DNS-begreber, konfigurationer, operationer og grund-
læggende sikkerhedsaspekter af DNS.  
v/ Thomas Steen Rasmussen (dansk)

Beskyt din online identitet med DMARC
Tirsdag d. 17. april, kl. 09.00-16.00 

Lær hvordan du opgraderer sikkerheden på dit e-mailsystem med DMARC. DMARC 
kan beskytte din virksomhed og dine kunder mod identitetstyveri, spam, phishing 
og malware. 
v/ Tim Draegen (engelsk)

Beskyt dit domænenavn med DNSSEC
Onsdag d. 18. april, kl. 09.00-16.00 

DNSSEC er en signeringsmetode, der kan gøre DNS mere sikkert. Servicen er  
udviklet for at forhindre hackere i at ændre i navneserverprocessen og overtage 
kontrollen med et domænenavn.
v/ Jakob Schlyter (engelsk)

Få teknikker til kryptering af e-mail og websites 
Torsdag d. 19. april, kl. 09.00-12.00

Bliv introduceret til den seneste udviklingen inden for beskyttelse af e-mail og 
webtrafik. Vi kommer for eksempel ind på udstedelse og opsætning af certifikater 
til websites og e-mailservere.
v/ Jakob Schlyter (engelsk)



Jura og policy - Uge 20

Få indblik i juraen om domænenavne 
Tirsdag d. 15. maj, kl. 09.00-12.00 

Dette kursus giver indsigt i, hvordan man får et .dk-domænenavn, og hvordan man 
passer på det.   
v/ Henriette Vignal-Schjøth (dansk)

Bliv klog på god domænenavnsskik 
Onsdag d. 16. maj, kl. 09.00-12.00 

Her kan du lære hvad god domænenavnsskik er, og hvilke kriterier der lægges vægt 
på i afgørelser om god domænenavnsskik i Klagenævnet for Domænenavne.
v/ Clement Salung Petersen (dansk) 

Bør domæneadministratorer stilles til ansvar  
for ulovligt indhold på hjemmesider? 

Torsdag d. 17. maj, kl. 11.00 – 12.50  

Dette seminar er for alle, der har en interesse i internet-regulativer og mere speci-
fikt i domæneadministratorers rolle i bekæmpelsen af ulovligt indhold på nettet. 
v/ Sebastian Schwemer (engelsk)

Kurser hos DK Hostmaster
 3 Alle kurser er gratis og inkluderer forplejning

 3 Kurserne foregår hos DK Hostmaster / DIFO,  
Ørestads Boulevard 108, 2300 København S

 3 Læs mere om kurserne på dk-hostmaster.dk/kurser

For tilmelding send en e-mail til tilmelding@dk-hostmaster.dk  
med kursustitlen, dit navn og evt. firmanavn.

Læs mere



DK Hostmaster A/S og DIFO • Ørestads Boulevard 108, 11. sal • 2300 København S • www.dk-hostmaster.dk 

DK Hostmaster / DIFO er administrator for domænenavne, der ender på .dk. Vi vedligeholder en del af infrastrukturen 
(DNS) på den danske del af internettet og administrerer en database (whois) med stamoplysninger på alle, der har 
registreret et .dk-domænenavn.


