Korporativna informacijska sigurnost
Značaj
Informacije su temeljni pogon svakog poslovnog sustava, zbog kojeg je nužno
uspostaviti primjerenu razinu sigurnosti ovog resursa. No, informacijska sigurnost je
„pokretna meta“, područje koje se stalno i brzo mijenja. Do danas ovo područje se
razvijalo kroz nekoliko faza – od sigurnosti računala, sigurnosti podataka do
informacijske sigurnosti Danas su na sceni sustavi koji se temelje na primjeni normi
serije ISO/IEC 270xx. (ISMS sustavi) Međutim, praksa nalaže njihovu postupnu
transformaciju prema konceptu tzv. Information Security Governance. Za ovaj izvorni
termin u našoj javnosti još nemamo opće prihvatljiv prijevod, najčešće se koristi
izvedenica Korporativna informacijska sigurnost (KIS), što na prvi pogled može
zavarati, jer neupućene može asocirati na informacijsku sigurnost u velikim
poslovnim sustavima. Međutim, ovaj koncept podjednako se odnosi i na male i
srednje velike poslovne sustave. Fokus ovog koncepta je na daljnjem razvoju
odgovornosti, procesa, postupaka, dokumentaciji i kompetencijama za informacijsku
sigurnost, posebno sa stajališta uprava i izvršnog menadžmenta. Svaki od ovih
dijelova KIS- je problematika za sebe. Npr., odgovornosti u KIS-u postavljaju zahtjeve
oblikovanja i primjene procesa kojima se postiže ciklus Evaluacija - Upravljanje –
Nadzor – Komunikacije i Osiguranje sukladnosti između upravljačke razine
poslovnog sustava i izvršnog menadžmenta, kao što je to prikazano na slici:
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Dakle, informacijska sigurnost nije više samo obveza vodećih ljudi iz funkcije
informatike, ona je podignuta na razinu uprava i izvršnog menadžmenta poslovnog
sustava. Postoji više načina kako se uspostavlja ciklus Evaluacija - Upravljanje –
Nadzor – Komunikacije i Osiguranje sukladnosti.
Problematika KIS-a naročito je interesantna:




Članovima uprava zaduženim za sigurnost
Voditeljima korporativne sigurnosti
Voditeljima informacijske sigurnosti





Stručnjacima koji se bave informacijskom sigurnošću
Auditorima / procjeniteljima informacijske sigurnosti
Svima koje zanima područje sigurnosti i informacijske sigurnosti

Usluge ZIH-a
Obzirom na svoje izuzetno dobre reference u području informacijske sigurnosti i
drugih sustava temeljenih na svjetskim normama, te raspoloživa ekspertna znanja,
ZIH može biti pouzdan partner i u uspostavi KIS sustava, dakle prerastanja ove
sigurnosti u jednu novu dimenziju i kvalitetu.

Konzultantske usluge










Priprema i vođenje KIS projekta
Edukacija tima korisnika za KIS
Odabir KIS modela (ISO 27014, COBIT, SE CMM, CG
Oblikovanje KIS poslovnih procesa za ciklus Evaluacija – Upravljanje –
Nadzor – Komunikacija – Osiguranje sukladnosti
Određivanje KIS organizacije za E – U – N – K – O ciklus
Izrada prijedloga odgovornosti za navedeni ciklus
Izrada prijedloga potrebnih procedura
Sudjelovanje u implementaciji KIS rješenja u praksu
Sudjelovanje u provjeri (auditu)

Seminari
o Zašto i kako upravljati sustavom korporativne informacijske sigurnosti (link)
(Motivacijska prezentacija vršnom i izvršnom poslovodstvu)
o Projektiranje KIS sustava
o Interna procjena (audit) KIS-a
Način rada
Poduhvat razvoja, implementacije i izobrazbe iz područja KIS-a ZIH realizira
zajedničkim radom svojih stručnjaka i tima korisnika.

