Systém riadenia informačnej bezpečnosti
Prečo riadiť informačnú bezpečnosť?

Čo je to systém riadenia informačnej bezpečnosti?

Každá organizácia potrebuje pre svoje fungovanie využívať prostriedky - aktíva, či už ide o informácie,
informačné systémy, alebo ľudské zdroje. Tie sú súčasťou nášho každodenného sveta, ktorý nie je ideálny,
a ani tieto aktíva nie sú dokonalé. Obsahujú slabiny, ktoré môžu byť potenciálne zneužité. Kombinácia
pravdepodobnosti výskytu negatívnej udalosti (zneužitia slabiny) a jej dopadu predstavuje riziko.

ISMS je súčasťou celkového systému riadenia organizácie. Predstavuje základňu pre riadenie bezpečnostných
rizík, ktorej cieľom je zriadiť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, revidovať, udržiavať a zlepšovať
informačnú bezpečnosť v organizácii (zdroj: ISO/IEC 27001:2005).

Systém riadenia informačnej bezpečnosti (Information Security Management System - ISMS) podľa ISO 27000
je založený na riadení rizík. To znamená, že organizácia je schopná definovať a spravovať svoje riziká v súlade
s obchodnými potrebami, platnou legislatívou a normami, ktoré sa zaviazala spĺňať. Prínosom je aj zlepšenie
firemného prostredia v ďaľších oblastiach:
• IT - vypracovanie inventáru aktív, zvýšenie dostupnosti, zavedenie procesov pre reakciu na bezpečnostné
incidenty, havarijné plánovanie, ...
• Ľudské zdroje - zvýšenie povedomia o informačnej bezpečnosti, ...
• Právne vzťahy so zamestnancami a externými subjektmi - plnenie zákonných požiadaviek, 		
identifikácia služieb, dohody o mlčanlivosti, ...
Zavedenie ISMS prináša optimalizáciu nákladov na informačnú bezpečnosť vďaka efektívnemu vynaloženiu
výdavkov na implementáciu a prevádzku opatrení ako aj vytvorením rámca pre splnenie bezpečnostných
požiadaviek a noriem (ochrana osobných údajov, SOX, PCI DSS, …)

Ponúkané služby
Implementácia ISMS na kľúč – vypracovanie bezpečnostného projektu na zavedenie ISMS alebo len jeho
časti (napr. analýzy rizík…). Rozsah a hĺbka sa odvíja od potrieb a štruktúry organizácie. Nakoľko ESET nie je
certifikačným orgánom, prípadný certifikačný audit je zabezpečený externým subjektom.

Pravidelné konzultácie – odborná pomoc certifikovaných bezpečnostných špecialistov pri návrhu,
implementácii a optimalizácii ISMS. Konzultácie sú určné pre pracovníkov zodpovedných za riadenie a správu
informačnej bezpečnosti.

Outsourcing CISO (Chief Information Security Officer) –v prípade, že vaša spoločnosť hľadá
dedikovaného špecialistu pre zavedenie ISMS, prípadne pre riadenie bezpečnosti, poskytujeme možnosť
využiť nášho konzultanta ako externého CISO. Ten bude riadiť informačnú bezpečnosť v zmysle normy ISO/IEC
27001:2005, pričom implementácia ISMS nie je podmienkou.

Jednotlivé etapy PDCA cyklu smerujú k vybudovaniu efektívneho systému riadenia a neustáleho zlepšovania
stavu informačnej bezpečnosti.

Hlavné výhody
• Riadenie informačnej bezpečnosti podľa ISO 27000
• Príprava organizácie na ISMS certifikáciu
• Využitie skúseností dodávateľa a efektívne využívanie ľudských zdrojov
• Poskytnutie odborných znalostí (know-how)
• Zaškolenie personálu a odovzdanie kompetencii na riadenie informačnej bezpečnosti

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

