OFERTA ZWIĄZKU REWIZYJNEGO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
W WARSZAWIE - AUDYTY IT

SPRAWDŹ BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DANYCH
Banki Spółdzielcze są objęte wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego
dotyczącymi systemów informatycznych i informacyjnych. Zarządzania
obszarami technologii i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego stało
się kluczowe dla bezpiecznego funkcjonowania każdego Banku.
W związku ze zmieniającą się rzeczywistością ZRBS rozszerzył swoje usługi
o zakres informatyczny - zadbamy o bezpieczeństwo IT w Banku poprzez:
 Wsparcie w projekcie wdrożenia oraz utrzymania rekomendacji
i wytycznych KNF
 Analizę systemów i procedur IT
 Uporządkowanie rozwiązań IT wg konieczności rozwoju
 Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa
 Organizacje procesów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem IT
 Wykonywanie procedur audytu IT wg Rekomendacji KNF
 Zestawienie wniosków dotyczących koniecznych do podjęcia działań
Korzyści dla Banku:






minimalizacja ryzyka kontroli KNF
minimalizacja ryzyka Zarządu Banku
możliwość zwiększenia bezpieczeństwa działalności
możliwość identyfikacji potencjalnych działań optymalizacyjnych
otrzymanie certyfikatu z przeprowadzonego audytu.

Proponujemy rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa IT wykorzystując
najnowsze
technologie
i
wieloletnie
doświadczenie
naszych
specjalistów
w obszarze bezpieczeństwa.
Każdą współpracę rozpoczynajmy od analizy infrastruktury IT- dzięki temu możemy
perfekcyjnie dopasować usługę bezpieczeństwa informatycznego do indywidualnych
potrzeb Banku.
 Oferujemy współpracę w zakresie prowadzenia profesjonalnych audytów –
pomożemy Państwu zweryfikować prawidłowość procedur zarządzania
systemami teleinformatycznymi w Banku oraz ocenimy poziom ich zgodności
z obowiązującymi normami i standardami,
 Nasze kompetencje poparte są praktyką audytorską wraz z odpowiednimi
certyfikatami audytorów wiodących oraz certyfikatami branżowymi,
 Przed każdym audytem ustalamy z Bankiem zakres audytu i jego zasady,
 Nie destabilizujemy pracy Banku.
Wykonując

audyt

bezpieczeństwa,

możemy

wskazać

słabe

punkty

systemu

informatycznego w Banku lub potwierdzić solidność jego wykonania.
Zmieniająca się technologia daje obecnie wiele możliwości naruszenia strefy bankowej,
dlatego warto jest przeprowadzić kontrolowany atak na infrastrukturę IT, który wskazuje
słabe punkty systemu i umożliwia wprowadzenie działań naprawczych.
Planując większe inwestycje w zaawansowany sprzęt informatyczny w Banku, warto zlecić
przeprowadzenie audytu obecnie używanego sprzętu w celu dokładnego zaplanowania
nowych wydatków. Może się okazać, że wydatki poniesione na audyt przyniosą wymierne
oszczędności w późniejszej rozbudowie infrastruktury IT.

TE DZIAŁANIA WARTO ZLECIĆ SPECJALISTOM

W ramach świadczonych przez nas usług możemy Państwu polecić:
•

Audyty bezpieczeństwa informacji w Bankach – co 3 lata lub 1 x do roku

•

Audyty zgodności z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego zawartymi
w Rekomendacji D

•

Testy penetracyjne w infrastrukturze informatycznej

•

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z Normą ISO 27001

•

Audyt bezpieczeństwa aplikacji webowych

•

Audyt licencji

•

Audyt serwerów

•

Audyt sieci

•

Audyt i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych

•

Audyty SEO - parametrów strony www wpływających na jej prawidłową widoczność
w wyszukiwarkach

•

Audyt „Tajemniczy klient”

Osiągnięte korzyści:

 Pełna wiedza o strukturze IT
 Wsparcie i rekomendacje dalszych działań
 Szczegółowy raport z przeprowadzonych działań
 Wsparcie w tworzeniu strategii rozwoju IT
 Ochrona przed zagrożeniami
 Bezpieczeństwo systemów IT

W przypadku zainteresowania naszymi usługami zapraszamy do kontaktu z naszymi
ekspertami:

Ewa Niesiołowska, Audytor Wiodący SZBI wg ISO/IEC 27001 – tel. 531 364 287, email: ewa@ekrakow.net
Andrzej Popiołek, Audytor Wiodący SZBI wg ISO/IEC 27001 – tel. 602 220 749, email: andrzejp@kr.onet.pl

