Choose certainty.
Add value.

ISO/IEC 27001
Információbiztonság
Irányítási Rendszer
Helyezze biztonságba ismereteit
és információit módszeres
megközelítéssel!

Kihívás
A legtöbb szervezet információs rendszerekre építi
kritikus üzleti folyamatait. Ez a függőség elektronikus
biztonsági fenyegetések formájában a kockázat egy
új formájának megjelenéséhez vezetett, mint például
a hackelés, adatvesztés, a titkosság megsértése vagy
akár a terrorizmus. Az egyre kifinomultabb támadások
érkezhetnek magánszemélyektől, magánvállalkozásoktól,
vagy akár titkos külföldi hírszerző ügynökségektől is.
Az ilyen támadások, amikor információk vesznek el,
bizalmas adatokat lopnak el vagy kritikus rendszerek és
dokumentumok sérülnek meg, kockázatot jelentenek a
szervezet pénzügyeire, jó hírnevére is.

Mi is az ISO/IEC 27001?
Az ISO/IEC 27001 az információ biztonság irányítás
nemzetközi szabványa. Kereskedelmi, kormányzati és
non-profit szervezetekre vonatkozik és meghatározza
az Információbiztonság Irányítási Rendszerek (IBIR)
létrehozásának, megvalósításának, folyamatos
ellenőrzésének és fejlesztésének követelményeit.

ÉMI-TÜV SÜD

Miért fontos az ISO/IEC 27001 az Ön vállalkozása
számára?
A szervezete talán nem tekinti az információs rendszereit
sebezhetőnek vagy támadás célpontjának, az internet
által összekötött, határok nélküli világban azonban az
üzleti informatikai folyamatokban keletkező zavarok
megbéníthatják a szervezet működését és ezáltal piaci
előnyhöz juttathatják a versenytársakat. Az ISO/IEC
27001 olyan módszeres és jól szervezett megközelítést
kínál, amely megvédi bizalmas információit, biztosítja
az üzleti adatok sértetlenségét és javítja az informatikai
rendelkezésre állását.

Mit eredményez az Információbiztonság
Irányítási Rendszer (IBIR)?
Az információbiztonság irányítási rendszer egy folytonosan
ismétlődő folyamat. Alapja az úgynevezett PDCA modell
(Plan-Do-Check-Act), amely az összes lényeges biztonsági
szempontot támogatja a strukturált megvalósítás
folyamán. Egy szervezet potenciális kockázatai a PDCA
modell segítségével állapíthatók meg és elemezhetőek,
továbbá meghatározhatók a szükséges tevékenységek,
intézkedések. Ezáltal válik lehetővé a kockázatok
folyamatos felügyelete, mértékük optimalizálása, és
folyamatosan szemmel tarthatják a lényeges biztonsági
célokat.

‘GAP’ analízis elkészítése az ISMS érvényességi területének
meghatározására.

A megvalósítási terv végrehajtása.

Előaudit lefolytatása.
Audit első szakasz ÉMI-TÜV SÜD auditorokkal.
Audit második szakasz ÉMI-TÜV SÜD auditorokkal, az
esetleges nemmegfelelőségek lezárása.
A bizottság jóváhagyását követően az audit jelentés és a
tanúsítvány átvétele, valamint az éves felügyeleti auditok
ütemezése.

Oktatások az ÉMI-TÜV SÜD Akadémia
együttműködésével
Átfogó ismereteket biztosító tanfolyamokat kínálunk az ISO/
IEC 27001-ről, és belső auditorokat képző tanfolyamokat
szervezünk.

A TÜV SÜD tanúsítási jel
A páratlan minőségű szolgáltatás
nyújtás iránti elkötelezettségünknek
része az is, hogy az általunk kiadott
ISO/IEC 27001 tanúsítási jel világos és
egyértelmű biztosítékot jelent arra, hogy egy szervezet
elkötelezte magát az információbiztonság mellett. A jel
mutatja, hogy megbízónk rendszereit és folyamatait a
minőség és biztonság szakterületének egyik legelismertebb
cége értékelte.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
+36 26 501-120

Előnyök a vállalkozása számára
Kockázat csökkentés – egy jól felépített és világszerte
elismert információbiztonsági módszeren keresztül,
amely azonosítja és mérsékli a kockázatokat.
■■ Bizalmas információi védelme – az olyan
fenyegetésekkel szemben, mint a hackelés, adatvesztés
és a titkosság megsértése, továbbá a gyorsabb
helyreállítás lehetősége ilyen jellegű támadások esetén.
■■ Üzletmenet folytonosság – amelyek ember okozta
és természeti katasztrófák esetén is biztosítják
vállalkozásának folyamatos működését.
■■

Miért az ÉMI-TÜV SÜD?
A TÜV SÜD gyakorlott auditorai megfelelő szakértelemmel
és képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy számos
iparágban elvégezzék az információbiztonsági és egyéb
minőségirányítási rendszerek auditját. Szakembereink
nemzetközi hálózatán keresztül a világ bármely pontján
képesek vagyunk tanúsítási szolgáltatásokat nyújtani
ügyfeleinknek. Szakértőink felmérik ügyfeleink többféle
nemzetközi szabvány szerinti informatikai ellenőrzési és
tanúsítási igényét. Közismert függetlenségünk biztosítja,
hogy a TÜV SÜD tanúsítási jelet a világon mindenütt
elfogadják, így ez a jel hatékony kommunikációs eszköz,
amely megkülönbözteti az Ön szervezetét a többiektől.
Az ÉMI-TÜV SÜD Magyarország egyik piacvezető tanúsító
cége, amely magas színvonalú műszaki, minőségügyi
és biztonságtechnikai megoldásokat nyújt ügyfeleinek a
vizsgálat, ellenőrzés, auditálás, tanúsítás területén.

Kapcsolódó szolgáltatások
Az ÉMI-TÜV SÜD az alábbi kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújtja:
■■ ISO 9001 – Minőségirányítási rendszertanúsítás
■■ ISO/IEC 20000-1 – Informatikai
szolgáltatásirányítási rendszerek tanúsítása
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AZ ISO/IEC 27001 TANÚSÍTÁS HAT LÉPÉSE

