.astec
V podjetju Unistar PRO pod blagovno znamko PRO.ASTEC združujemo rešitve in storitve iz področja
informacijske varnosti in skladnosti. Že od leta 2007 vam zagotavljamo izvajanje storitev skladno z
zahtevami standarda vodenja kakovosti ISO 9001 in ISO/IEC 27001 za varovanje informacij. S svojimi
izkušnjami, znanjem in partnerskimi vzpostavljamo procesne in logično – tehnične informacijske
varnostne rešitve.
Naše kompetence delimo na področji vzpostavljanja in upravljanja varnega informacijskega okolja:
Svetovalne aktivnosti na področju sistemov upravljanja varovanja
informacij in neprekinjenega poslovanja.
Rešitve in storitve za upravljanje varovanja informacij,
neprekinjenosti in skladnosti poslovanja.
Storitve s področja Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (ang. GDPR).
Sistemi za upravljanje varnostnih dogodkov in varnostnih tveganj.
Napredne varnostne rešitve podatkovnih centrov.
Napredne varnostne rešitve roba omrežja.
Napredne varnostne rešitve dostopov do informacijskih virov.
Napredne varnostne rešitve končnih uporabnikov in naprav.
24/7/365 nadzor in odziv na informacijske varnostne incidente.
Oddaljena asistenca ali asistenca na lokaciji z dogovorjenim odzivnim časom.
Zagotovljena razpoložljivost strokovnjakov iz področja informacijske varnosti.
Preiskovanje in analiza informacijskih varnostnih incidentov.
Prilagoditev varnostnih pravil in postopkov na nove poslovne modele in
glede na novo zaznane grožnje ter s tem povezana tveganja.
Potrjevanje ustreznega nivoja informacijske varnosti preko varnostnih,
penetracijskih testiranj in pregledov.
Gostovanje in upravljanje poslovnih in varnostnih sistemov.
Usposabljanje in ozaveščanje uporabnikov o informacijski varnosti.
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Delež uporabnikov, ki so kliknili na
škodljivo povezavo
Delež uporabnikov, ki so
zamenjali geslo
NE
21%

ASAP

NE
35%

DA
79%
DA
65%

»Astec Security Awareness Program«

DA

Z izvedbo simulacije socialnega
inženiringa preverimo stopnjo
ozaveščenosti in usposobljenosti
ciljne skupine zaposlenih v organizaciji. Obenem ugotovimo tudi
kvaliteto izobraževalnih programov
na področju informacijske varnosti
in njihovo učinkovitost.

Zakaj ASAP?

DA

NE

Razumevanje vedenjskih odzivov zaposlenih pri socialnem inženiringu
Merjenje učinkovitosti programov ozaveščanja na področju informacijske varnosti
Identifikacija in razumevanje resničnih ranljivosti, groženj in tveganj pri socialnem inženiringu
Zmanjševanje varnostnih tveganj, ki izhajajo iz uspešnega socialnega inženiringa
Preprečevanje finančne izgube, odtekanja podatkov, izgube ugleda in stroškov
sanacije zaradi uspešno izvedenih napadov
Povzetek rezultatov in ugotovitev
Priporočila in napotki pri izboljšanju programa ozaveščanja na področju informacijske varnost

Neprekinjenost poslovanja

Prihodnji teden ne more biti nobene krize. Moj urnik je že poln!
(Henry Kissinger)

Sodobna informacijska družba deluje globalno. Če se
en ponudnik storitve umakne s trga, na njegovo
mesto takoj stopijo trije novi. Kadar je ponudnikov
umik načrtovan, ni težav. Te nastopijo takrat, ko
ponudnik svoje storitve preneha ponujati na trgu
proti svoji volji.
Prepoznavanje potrebe uvajanja neprekinjenega
poslovanja v slovenskih podjetjih ni presenečenje, saj
je neprekinjeno poslovanje logična nadgradnja
upravljanja varnostnih incidentov, ki so pomemben
del varovanja informacij. Vsak, ki je že kdaj poskušal
obvladovati kakršnekoli incidente, je prišel do vsaj
teoretičnega spoznanja, da ti lahko v določenem
trenutku prerastejo v katastrofo. V primeru katastrofe
nastopi krizna situacija, kjer je potrebno za dosego
običajnih ciljev uporabiti druga sredstva, postopke,
lokacije, morda tudi ljudi.

Slika: Deležniki neprekinjenega poslovanja

Slika: Krizno komuniciranje

V podjetju Unistar vas lahko pripravimo na neprekinjenost
poslovanja tudi po tehnični strani. Pri nas lahko:
• najamete prostore ali opremo neprekinjenega delovanja (kolokacija)
• dobite vso potrebno opremo za rezervno lokacijo
• dobite pomoč pri načrtovanju rezervne lokacije
• sklenete dogovor o prioritetni nabavi potrebne IKT opreme
• ….
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Kompetence na področju svetovalnih
aktivnosti na področju skladnosti
Za področje skladnosti, kamor uvrščamo tudi
področje, ki ga urejajo Uredba o varstvu podatkov
(ang. General Data Protection Regulation - GDPR)
oziroma Zakon o varstvu osebnih podatkov,
Zakon o informacijski varnosti, (ZIV), Zakon o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih (ZVDAGA) in ostala zakonodaja, ki se
nanaša na varovanje informacij in informacijskih
sistemov, imamo v družbi UnistarPRO
strokovnjake s kombinacijo informacijskih in
poslovnih znanj s pravno podlago oz.
poznavanjem pravnega področja. Ključna so
revizorska znanja in veščine, ki jih dopolnjujemo z
znanjem upravljanja varnosti in tveganj,
vzpostavitvi in upravljanju neprekinjenosti
poslovanja, upravljanju kakovosti, upravljanju
poslovnih procesov ter upravljanju storitev.
Področje nagovarjamo s stališča ljudi, procesov in
tehnologij. Pri tem sodelujemo tudi z zunanjimi
strokovnjaki Informacijskega pooblaščenca, SIQ,
UVTP, Inštituta za korporativno varnost, Fakultete
za varnostne vede.

Upravljanje z
identitetami

|
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Delavnice na temo uredbe o varstvu podatkov
Izdelava kataloga zbirk osebnih podatkov (strukturiranih, nestrukturiranih)
Opredelitev namena zbiranja, obdelave in hranjenja osebnih podatkov
Izdelava ocene vpliva na zasebnost pri obdelavi osebnih podatkov
Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje skladnosti
Spremljanje in izvajanje postopkov za preprečevanje varnostnih incidentov v organizaciji
Spremljanje in izvajanje postopkov za preprečevanje varnostnih incidentov
v organizaciji kot storitev v oblaku
Odziv na varnostne incidente
Izdelava procesa poročanja o incidentih, ki vplivajo na varovanje OP
Izvedba spremljanja (revizijskih sledi)
Izdelava postopkov dostopa, popravka, izbrisa (pozabe), omejitve in prenosa
Storitve Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Spremljanje skladnosti obdelave osebnih podatkov po uredbi o varstvu podatkov in drugih predpisih
Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih
Vzpostavitev in vzdrževanje varnostnih politik
Postavitev načrta neprekinjenega poslovanja
Analiza in upravljanje tveganj
Upravljanje varnostnih dogodkov in izvajanje obveščanja
Upravljanje identitet
Testiranje odziva v stiski
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov kot storitev (ang. DPOaaS)

Varnostni pregledi

Z ekipo certificiranih varnostnih strokovnjakov izvajamo najrazličnejše
varnostne preglede:

Upravljanje z identitetami je ključnega pomena pri
zagotavljanju ustreznega nivoja tveganja
upravljanja z uporabniškimi privilegiji. Ustrezno
upravljanje uporabnikovih identitet preko različnih
avtentikacijskih in avtorizacijskih sistemov olajša
upravljanje ustreznosti varnostne politike (need to
know), periodično preverjanje pravic, ustrezne
delovne tokove za dodeljevanje/odvzemanje
pravic, revizijske sledi ter razbremenitev
administracije. Z našimi izkušnjami znamo
pripraviti analizo potrebe, dizajn implementacije,
implementacijo z izdelki različnih proizvajalcev
(trenutno imamo strokovnjake, certificirane za 3
svetovno znane IAG sisteme), kakor tudi
vzdrževanje in upravljanje.
Unistar LC d.o.o., Ljubljana

Storitve, ki jih izvajamo obsegajo od svetovalnih
dejavnosti do izvedbenih storitev:

Zunanji varnostni pregled
Notranji varnostni pregled
Varnostni pregled industrijskih omrežij
Varnostni pregled (spletnih) aplikacij/storitev
Varnostni pregled mobilnih aplikacij
Varnostni pregled izvorne kode
Vdorni testi
PRO.red celovit pregled varnosti

Izobraževanja in
certificiranja

V sklopu PRO.akademije izvajamo za področje informacijske varnosti in
skladnosti vrsto tečajev, izobraževanj in delavnic preko lastnega in
partnerskega programa.
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Varnostno operativni centri
Kibernetska varnost postaja ena izmed kritičnih in
ključnih stebrov v vsakem IT okolju. Zato je toliko bolj
ključna pravilna in »uporabna« postavitev
kibernetske varnosti. Organizacije, ki so zgodovinsko
tipične tarče, so finančne institucije, čeprav količina
napadov in zlorab raste tudi v sistemih, od katerih je
odvisno delovanje družbe, ter v manjših sistemih, ki so
bili do nedavnega relativno varni.

Elementi VOC so:
Procesi
Ljudje
Tehnična oprema

Danes ni vprašanje, ali bomo tarča kibernetskih
napadov, ampak samo, kdaj bomo napadeni.

Vir: SANS Institute, 2015

Ključni dejavniki uspeha so ustrezni procesi (odzivi na zaznane
grožnje in vdore, nenehno prilagajanje, ustrezno obvladovanje politik,…)
in kompetentni ljudje, ki zapolnjujejo osnovne vloge v VOC.

Prednosti zunanjega upravljanja storitev so:
Zagotavljanje kompetenc članov VOC
nižji stroški,
najemni modeli (plačevanje po porabi),
proaktivno preventivno delovanje,
skrb za ustrezno poročanje.

Rešitev, ki jo v obliki mesečnega najema ponujamo, vsebuje:
implementacijo (prilagoditev) Service Desk Ticketing sistema za upravljanje delovnih tokov VOC z vključitvijo strokovnjakov
Organizacije, delovnimi tokovi, klasifikacijo, eskalacijami in poročanjem;
24/7/365 nadzor nad VOC, triažo, odzive na dogodke, alarmiranje;
spremljanje dobrih praks in globalno zaznanih incidentov, predloge ter ustrezno implementacijo sprejetih v SIEM sistem;
redno samodejno pregledovanje ranljivosti omrežja, poročanje, priprava predlogov krepitve varnosti s spremembami nastavitev
in politik na sistemih Organizacije;
pripravljenost na odzive na zaznane incidente skladno z zahtevami Organizacije
Unistar LC d.o.o., Ljubljana
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