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Bezpečnost patří mezi ty obtížnější oblasti, které 
je třeba dříve či později v každé organizaci ně-
jakým způsobem vyřešit. Je to však také velmi 
široká oblast a pohled na ni může být zkreslen 
řadou faktorů. Jak bezpečnost v organizaci 
implementovat, abychom měli pocit i objektivní 
jistotu, že tato implementace byla efektivní? 
Jak řešit rozsáhlé bezpečnostní konzultační 
projekty i implementace dílčích řešení, aby byla 
spokojenost jak na straně klienta, tak i na straně 
dodavatele?

Zůstává bohužel smutnou pravdou, že nej-
častěji se organizace pouštějí do řešení své 
bezpečnosti v okamžiku, kdy se u nich vy-
skytne nějaký průšvih, a to ať už jde o ně-
jaký úspěšný útok zvenčí nebo nějaký in-
terní bezpečnostní incident. Pokud tento 
průšvih organizaci opravdu hodně „bolel“, 
může následně velice lehce dojít k řadě 
neuvážených investic, které ale nemohou 
přinést očekávaný efekt. Jedním z nejhor-
ších scénářů bývá zpravidla nákup konkrét-
ních bezpečnostních nástrojů nebo řešení, 
o kterých si organizace myslí, že jí přine-
sou očekávané bezpečí pro jejich ICT infra-
strukturu, informace, byznys procesy atd. 
podle toho, co ji zrovna bezprostředně 
potkalo.

Analýza klientových potřeb
V naší praxi se nám již vícekrát vyplatilo, 
i v případě, kdy potenciální klient takříka-
jíc „přesně ví, co od nás chce“, detailně-
ji analyzovat jeho potřeby a zjistit, kde je 
jeho „bolest“ a čím z našeho portfolia bez-
pečnostních služeb a produktů mu můžeme 
nejvíce pomoci jeho problémy řešit. Někdy 
se stává, že klient např. na základě nálezu 
interního auditu poptává dodávku konkrét-
ního bezpečnostního produktu (např. DLP), 
ale není na jeho nasazení ani v nejmenším 
připraven (v případě DLP to může být např. 
neexistence klasifikace informací v rámci or-
ganizace). Pokud totiž obchodník podlehne 
lákavé vidině jednoduché zakázky a např. 
klientovi prodá konkrétní požadovaný bez-
pečnostní produkt a jeho implementaci, často 
může velice záhy zjistit, že řešení nemá oče-
kávaný přínos, klient není spokojen, a tudíž 
zde i řádově klesá pravděpodobnost dalšího 
byznysu. Navíc zde platí i notoricky známá 
poučka o chování nespokojeného zákazníka 
co do šíření negativní reference na daného 
dodavatele.

Co je to bezpečnost
Co je to ale vlastně ta „bezpečnost“, kterou 
klientovi prodáváme? Je nutné si říci, že pod 
pojem bezpečnost lze schovat opravdu velmi 
dlouhou řádku komodit, jejichž rozsah i náplň 
se značně mění s tím, jak se od svých počát-
ků rozvíjí celé ICT. Nejprve byla bezpečnost 
prodávána zejména ve formě různých antivi-
rových, antispamových, šifrovacích a dalších 
softwarových řešení, firewallů, hardwarových 
zařízení apod. Postupně nabývaly na význa-
mu také různé konzultační služby, jako např. 
analýzy rizik, návrhy bezpečnostních poli-
tik, penetrační testy, bezpečnostní prověrky 
systémů, audity bezpečnosti na úrovni pro-
cesů organizace atd. V současnosti se pak 
setkáváme i se složitými technologickými 
řešeními, jako jsou například různé SIEM, 
DLP, anti-fraud a další produkty, které v sobě 
kombinují technologii provázanou se sofis-
tikovaným know-how. V poslední době se 
dostávají na pořad dne i složitá řešení typu 
GRC, která již nepokrývají pouze oblast bez-
pečnosti, ale současně i řízení IT včetně řady 
strategických i operativních procesů.

Obecně platí, že čím složitější řešení klien-
tovi nabízíme, tím detailněji musíme analy-
zovat jeho potřeby a přizpůsobovat jim do-
dávané produkty a služby. Dnes již nestačí 
dodat klientovi software v krabici s licencí 
a instalačním návodem. Současný klient oče-
kává, že dostane komplexní službu, kdy mu 
dodavatel např. nejprve na základě analýzy 
řekne, který produkt (nebo lépe produkty) se 
pro jeho podmínky nejlépe hodí, případně 
jaké jsou jejich výhody a nevýhody, následně 
vybraný produkt nasadí a napojí na stávající 
technologie a procesy v souladu s moderní-
mi metodikami řízení IT a dále poskytuje 
účinnou a efektivní podporu často spojenou 
např. i s preventivní údržbou a dohledem 
nad daným řešením.

Důležité jsou zkušenosti a otevřenost
Prodávající tedy musí, pokud chce být úspěšný, 
investovat do předprodejní fáze nemalé pro-
středky. Často je nezbytné nasadit již v těch-
to raných fázích budoucí zakázky zkušené 
bezpečnostní konzultanty, protože obchodník 
(ať již mu říkáme key account manager nebo 
jakkoliv jinak) na to sám jednoduše nestačí. 
Je zapotřebí využít zkušeností konzultantů 
z minulých realizovaných zakázek a aplikovat 
je na prostředí potenciálního klienta tak, aby-
chom uměli jasně ukázat, že přesně chápeme 
jeho potřeby a dokážeme mu pomoci. Na dru-
hou stranu ale nesmíme před klientem cokoliv 
zastírat, byť by to mohlo být vnímáno jako 
nedostatek nabízeného řešení. Neexistuje nic 
jako dokonalý bezpečnostní produkt. Každý 

produkt i služba má v daném prostředí ur-
čité výhody a určité nedostatky, se kterými 
musíme klienta podrobně seznámit. Dále je 
třeba myslet i na možné dopady zvoleného 
řešení na samotnou organizaci, a to zejmé-
na v oblasti obchodních procesů, na které 
bývají klienti obzvláště citliví.

Dlouhodobé partnerství
Jak je vidět, prodej „bezpečnosti“ není vůbec 
jednoduchý. Na jedné straně mohou situaci 
komplikovat nejasné požadavky a očeká-
vání klienta. Na druhé straně může vzni-
kat problém s jejich násilným roubováním 
na bezpečnostní řešení preferované doda-
vatelem. Řešení těchto problémů je často 
možné jen v tom případě, pokud má klient 
určitou úroveň důvěry ve svého dodavatele, 
který dostatečně zná jeho prostředí i jeho 
problémy. Proto je pro obě strany velmi 
výhodné, pokud mezi nimi existuje určité 
dlouhodobé partnerství založené na před-
chozích pozitivních zkušenostech.
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