Rýchly audit
Čo je Rýchly audit ?

Čo je výstupom auditu?

Vysokoúrovňové zhodnotenie stavu informačnej bezpečnosti, zavedených praktík a implementovaných
bezpečnostných opatrení. Zameriava sa na zistenie stavu ochrany pred najfrekventovanejšími hrozbami,
ohodnotenie rizika, ktoré vyplýva zo zistení a návrh opravných opatrení. Audit je vykonávaný podľa internej
metodiky vyvinutej spoločnosťou ESET.

Výstupom auditu je auditná správa, ktorá obsahuje popis a zhodnotenie celkového stavu informačnej
bezpečnosti, zoznam najzávažnejších zistení, posúdenie závažnosti a vyplývajúceho rizika jednotlivých zistení
a hodnotenie stavu zavedených bezpečnostných opatrení. Na záver auditu je vykonaná prezentácia výsledkov
a navrhovaných opatrení.

Čo je cieľ ?

Rýchly audit nie je hĺbkový audit, neposudzuje podrobne kvalitu a účinnosť zavedených opatrení, ale popisuje
a hodnotí principiálnu vhodnosť zavedených opatrení.

Hlavnými prínosmi sú:
Posúdenie stavu informačnej bezpečnosti
Odhalenie nedostatkov a návod na odstránenie bezpečnostných hrozieb
Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami
Stanovenie priorít a plánovanie opravných opatrení
Riadenie rizika

Komu je určený ?
Je určený pre malé a stredne veľké spoločnosti, ktoré nevykonávajú pravidelný audit bezpečnosti a nemajú
zavedený systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS podľa ISO 27001).

Z čoho vychádza ?
Vychádza z výsledkov prieskumov stavu informačnej bezpečnosti, ktoré pravideľne vykonávajú nezávislé
organizácie a zameriava sa na hrozby, ktoré sa najčastejšie vyskytujú a spôsobujú najväčšie škody. Medzi
najzavážnejšie hrozby patrí:
Strata citlivých údajov
Neautorizovaný prístup
Zablokovanie a výpadok produkčných služieb
Šírenie škodlivého kódu

Popis služby
Rýchly audit je konzultačná služba, ktorá pozostáva zo stretnutí a rozhovorov s kľúčovými zamestnancami
spoločnosti, ktorý sú zodpovední za riadenie, implementáciu a pevádzku procesov a informačných systémov,
revízie bezpečnostnej a prevádzkovej dokumentácie a obhliadky priestorov.
Rýchly audit sa zameriava na nasledujúce oblasti:
Fyzické zabezpečenie
Architektúra a Infraštruktúra informačných systémov
Prevádzka informačných systémov
Riadenie prístupu
Ochrana pred škodlivým kódom
Ochrana osobných údajov
Nevyžiadaná pošta
Havarijné plánovanie
Bezpečnostné povedomie a vzdelávací proces
Zraniteľnosť verejne dostupných služieb

Viac informácií
Web: www.eset.sk/services
E-mail: services@eset.sk

O ESET Services: Spoločnosť ESET, založená v roku 1992, je svetovým výrobcom bezpečnostného softvéru pre domácich i firemných zákazníkov. Rozširovanie portfólia služieb vyústilo v roku 2008 do akvizície Šetrnet, českej
spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT a bezpečnosti. V roku 2009 bola vytvorená divízia ESET Services, ktorá poskytuje produkty manažovanej bezpečnosti a konzulting pre malých a stredných podnikateľov (SMB)
a pre veľkých firemných (Enterprise) zákazníkov. Výhradné zameranie sa na služby informačnej bezpečnosti sleduje poskytnutie maximálnej pridanej hodnoty v tejto oblasti. Zázemie ESET, globálne uznávaného dodávateľa
bezpečnostných riešení a dôraz na odbornosť pracovníkov ESET Services je garantom kvality poskytovaných služieb.

www.eset.sk

