Systém managementu
bezpečnosti informací
ISO/IEC 27001
Systémové zabezpečení vašich
znalostí a informací.

Vaše výzvy
Většina organizací dnes při podpoře všech svých
kritických podnikových procesů spoléhá na
informační systémy. Tato závislost vedla ke vzniku
rizika elektronických bezpečnostních hrozeb, jako je
hacking, ztráta dat, narušení důvěrnosti nebo dokonce
terorismus. Tyto neustále sofistikovanější útoky mohou
pocházet od jednotlivců, soukromých organizací nebo
dokonce zahraničních tajných zpravodajských služeb.
Pokud tyto útoky vedou ke ztrátě informací, krádeži
důvěrných dat nebo poškození zásadních systémů
a dokumentů, organizace mohou utrpět vážné ztráty
včetně finančních důsledků a poškození dobrého jména.

Co je ISO/IEC 27001?
ISO/IEC 27001 je přední mezinárodní standard pro
řízení bezpečnosti informací. Pokrývá komerční, vládní
i neziskové organizace a specifikuje požadavky pro
vytvoření, implementování, monitorování a zlepšování
systému managementu bezpečnosti informací (ISMS).

Proč je ISO/IEC 27001 důležitá pro vaše
podnikání?
Přestože vaše organizace nemusí své informace
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považovat za citlivé ani za možný cíl útoku, v dnešním
internetovém světě bez hranic může narušení
podnikových IT procesů ochromit váš provoz a umožnit
vaší konkurenci získat výhodu na trhu. ISO/IEC 27001
nabízí systematický a dobře strukturovaný přístup, který
bude chránit důvěrnost vašich informací, zajišťovat
integritu podnikových dat a zlepšovat dostupnost vašich
IT systémů.

Jak se můžete na ISO/IEC 27001 připravit?
Stejně jako mnoho jiných systémů managementu je
i norma ISO/IEC 27001 založena na přístupu k neustálému
zlepšování prostřednictvím tzv. Demingova cyklu PlanDo-Check-Act (plánuj, udělej, zkontroluj, jednej). Na
tento standard se můžete připravit tím, že absolvujete
školení, kde se o něm dozvíte více. TÜV SÜD nabízí
základní kurz, který poskytuje přehled požadavků této
normy. Také se dozvíte, co vaše organizace potřebuje
udělat, aby po úvodní certifikaci zajistila trvalou shodu
s touto normou. Další možností je provedení předběžného
auditu TÜV SÜD, který umožní našim expertům
analyzovat váš systém managementu a identifikovat
případné odchylky od požadavků normy.

Zpracování analýzy shody pro
definování rozsahu ISMS

Provedení implementace plánu

Provedení volitelného předběžného auditu TÜV SÜD

Audit TÜV SÜD 1. stupně

Audit TÜV SÜD 2. stupně a uzavření všech neshod.
Obdržení auditní zprávy a certifikátu po schválení ze strany
certifikačního orgánu TÜV SÜD.

Další služby související s bezpečností informací
Kromě certifikace ISO/IEC 27001 poskytuje TÜV SÜD
následující služby:
		
Penetrační
testy
	Naši experti využívají speciálních technologií
při hledání zranitelných míst na vašich
internetových stránkách nebo v interní síti a posuzují
dopad možných útoků předtím, než nastanou.
Poskytneme vám ověřený seznam hrozeb vyžadujících
vaši pozornost podle priorit.
Certifikace dle standardů PCI
	Poskytujeme podporu pro bezpečnostní požadavky,
zejména pro sektor platebních karet, který má
odlišné požadavky v závislosti na poskytovateli karty
(MasterCard, VISA, AMEX).

Certifikační značka TÜV SÜD
Naše certifikační značka ISO/IEC
27001, součást našeho závazku
dodávat bezkonkurenční kvalitu služeb,
poskytuje jasné a nesporné ujištění
o závazku společnosti k zabezpečení informací. Tato
značka informuje, že vaše systémy a procesy byly
vyhodnoceny jednou z nejuznávanějších autorit v oblasti
kvality a bezpečnosti.
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Přínosy pro vaše podnikání
 inimalizace rizik – díky strukturované a globálně
M
uznávané metodologii pro zabezpečení informací, která
identifinkuje a zmírňuje hrozby.
Ochrana důvěrných informací – před hrozbou
hackingu, ztráty dat a porušení důvěrnosti a zajištění
rychlejšího zotavení z takových ataků.
Zavedení plánů kontinuity podnikání – zajišťují, že
váš provoz bude pokračovat i v případě člověkem
způsobené pohromy nebo přírodní katastrofy.

Proč zvolit TÜV SÜD?
Zkušení auditoři z TÜV SÜD disponují odbornými znalostmi
a vzděláním pro provádění auditů bezpečnosti informací
nebo jiných systémů managementu kvality v mnoha
průmyslových sektorech. Prostřednictvím naší globální
sítě profesionálů můžeme poskytovat certifikační
služby kdekoli na světě. Naši experti řeší všechny vaše
potřeby z hlediska IT testování a certifikace podle mnoha
mezinárodních norem komplexním přístupem. Navíc
naše nezpochybnitelná nezávislost zajišťuje akceptaci
certifikační značky TÜV SÜD po celém světě, takže se stává
efektním komunikačním nástrojem, který vaši firmu odlišuje.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení v oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audity, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 1000
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení pro naše
zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
		ISO 9001 - certifikace systému managementu
kvality
		ISO/IEC 20000-1 – certifikace systému
managementu IT služeb Penetrační testy
		Posouzení zranitelnosti
		Akreditované certifikace sektoru platebních karet
podle standardů Payment Card Industry (PCI)
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