SLUŽBY INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Business Continuity Management
Ochrana klíčových procesů organizace v případě jejich narušení nebo
ztráty vlivem havárie, přírodní katastrofy či bezpečnostního incidentu.
Business Continuity Management je strategická
a taktická způsobilost organizace. Cílem BCM je vytvořit
takové havarijní plány a plány obnovy, které společně
s implementací technicko-systémových opatření umožní
zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů organizace na
předem stanovené minimální úrovni, a to v případě jejich
narušení nebo ztráty vlivem havárie, přírodní katastrofy či
bezpečnostního incidentu.

Nabídka služeb v oblasti BCM
Komplexní implementace BCM včetně testování
Analýza dopadů a rizik
Strategie obnovy
Havarijní plány, Plány obnovy
Testování BCM
Aktualizace stávajícího BCM včetně testování
Aktualizace analýz rizik a dopadů
Aktualizace stávající BCM dokumentace
Otestování aktualizovaného BCM
Konzultační služby k BCM
Metodika analýz rizik a dopadů
Konzultace k technickým opatřením pro naplnění
definovaných časů obnovy
Školení odpovědných osob z BCM
Testování BCM
Havarijní plány
Plány obnovy
Teoretické testy
Praktické testy

Údržba,
testování,
aktualizace,
školení

Implementace
opatření
vyplývajících z plánů

Přínosy BCM
V případě havárie či zásadního
bezpečnostního incidentu BCM
významně pomůže efektivně
a rychle zajistit obnovu klíčových
procesů organizace včetně
provozu ICT aniž by to mělo
negativní dopad na plnění
stanovených podnikatelských
záměrů, smluvních povinností
a závazků vůči zákazníkům

Při implementaci BCM se řídíme
požadavky mezinárodních norem
ISO 22301, BS 25777, ISO/IEC
27001 a dalšími mezinárodně
uznávanými metodikami.
Ustanovení
procesu BCM

Analýza
dopadů

Analýza
rizik

Tvorba
plánů

Tvorba
strategie obnovy

Business Continuity Management s AEC
Tým
Náš tým kromě znalostí BCM standardů disponuje
komplexním technologickým vzděláním a zkušenostmi
z oblasti řízení a strategie kontinuity, čímž se posouváme
nad úroveň běžných zavaděčů BCM, kteří dodávají pouze
dokumentaci bez BCM testů.
Autorita
Organizaci poskytneme autoritu a oporu v oblasti
bezpečnosti a kontinuity, například jako protiváhu
dodavatele outsourcingu provozu ICT.

Reference
▪▪ Výrobní podnik se
zahraniční účastí vyžadoval
na konzultantech AEC při
implementaci BCM kromě
znalosti běžného ICT zázemí
i znalost technologických
prostředků výroby. Navržená
strategie dob obnovy v rámci
BCM plánů otestována
v pobočkách v ČR.
▪▪ Nasazení a otestování
Havarijních plánů a Plánů
obnovy k zajištění kontinuity
klíčových procesů ve státní
správě.
▪▪ AEC pomohlo s implementací
technických opatření pro
zajištění stanovených RTO a
RPO.
▪▪ V rámci aktualizace BCM jsme
přepracovali bezpečnostní ICT
dokumentaci a zefektivnili IT
procesy pro lepší podporu BCM
v praxi organizace
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