Rychlý audit
CO JE RYCHLÝ AUDIT?

CO JE VÝSTUPEM AUDITU?

Vysokoúrovňové zhodnocení stavu informační bezpečnosti, zavedených praktik a implementovaných
bezpečnostních opatření. Zaměřuje se na zjištění stavu ochrany před nejfrekventovanějšími hrozbami,
ohodnocení rizika, které vyplývá ze zjištění a návrh opravných opatření. Audit je vykonávaný pomocí interní
metodiky vyvinuté společností ESET.

Výstupem auditu je auditní zpráva, která obsahuje popis a zhodnocení celkového stavu informační
bezpečnosti, seznam nejzávažnějších zjištění, posouzení závažnosti a vyplývajícího rizika jednotlivých
zjištění a hodnocení stavu zavedených bezpečnostních opatření. Na závěr auditu je vykonána prezentace
výsledků a navrhovaných opatření.

CO JE CÍL?
Hlavními přínosy jsou:
•
•
•
•
•

Posouzení stavu informační bezpečnosti
Odhalení nedostatků a návod na odstranění bezpečnostních hrozeb
Efektivní nakládání s finančními prostředky
Stanovení priorit a plánování opravných opatření
Řízení rizika

komu je určen?
Je určený pro malé a středně velké společnosti, které nevykonávají pravidelný audit bezpečnosti a nemají
zavedený systém řízení informační bezpečnosti (ISMS dle ISO 27001).

Z ČEHO VYCHÁZÍ?
Vychází z výsledků průzkumů stavu informační bezpečnosti, které pravidelně vykonávají nezávislé
organizace, a zaměřuje se na hrozby, které se nejčastěji vyskytují a způsobují největší škody. Mezi nejzávažnější
hrozby patří:
•
•
•
•

Ztráta citlivých dat
Neautorizovaný přístup
Zablokování a výpadek produkčních služeb
Šíření škodlivého kódu

Rychlý audit není hloubkový audit, neposuzuje podrobně kvalitu a účinnost zavedených opatření, ale popisuje
a hodnotí principiální vhodnost zavedených opatření.

popis služby
Rychlý audit je konzultační služba, sestávající se ze setkání a rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti,
kteří jsou zodpovědni za řízení, implementaci a provoz procesů a informačních systémů, revize bezpečnostní
a provozní dokumentace a obhlídky prostor.
Rychlý audit se zaměřuje na následující oblasti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyzické zabezpečení
Architektura a infrastruktura informačních systémů
Provoz informačních systémů
Řízení přístupu
Ochrana před škodlivým kódem
Ochrana osobních údajů
Nevyžádaná pošta
Havarijní plánování
Bezpečnostní povědomí a vzdělávací procesy
Zranitelnosti veřejně dostupných služeb

Více informací?
Web: www.eset.cz/services
E-Mail: obchod@eset.cz

O ESET Services: Společnost ESET, založena v roce 1992, je světovým výrobcem bezpečnostního softwaru pro domácí i firemní zákazníky. Rozšiřování portfolia služeb vyústilo v roce 2008 do akvizice společnosti Šetrnet, české společnosti
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti IT a bezpečnosti. V roce 2009 byla vytvořena divize ESET Services, která poskytuje outsourcing bezpečnosti a consulting pro malé a střední podnikatele, ale také pro velké firemní zákazníky. Výhradní
zaměření na služby informační bezpečnosti sleduje maximální přínos v této oblasti. Zázemí společnosti ESET, globálně uznávaného dodavatele bezpečnostních řešení a důraz na odbornost pracovníků ESET Services je garancí kvality
poskytovaných služeb.

www.eset.cz

