Informační bezpečnost - prevence úniku dat
Information Security - Data Loss Prevention (DLP)
Zaznamenali jste vysoký nárůst úniku dat? Obáváte
se o bezpečnost citlivých dat Vaší společnosti? Jste si
vědomi rizik, kterým jsou Vaše data vystavena?
Úniky obchodních tajemství, ztráty osobních údajů či
marketingových a finančních plánů společnosti často
způsobují významné finanční ztráty nebo pokuty za
porušení legislativních požadavků na ochranu dat,
ztráty vlastního duševního vlastnictví nebo poškození
obchodního jména Vaší společnosti.
Řešení DLP – Prevence úniku dat je pro ty, kteří znají
hodnotu citlivých dat, tato data chtějí identifikovat,
monitorovat a chránit během jejich životního cyklu
– od jejich vzniku po archivaci či zničení.
Hodnota pro Vás
Zavedením řešení DLP na míru Vám:
• snížíme rizika úniku citlivých dat;
• snížíme rizika finančních dopadů a poškození
reputace;
• zvýšíme povědomí zaměstnanců o informační
bezpečnosti;
• zkvalitníme interní procesy;
• integrujeme prvky ochrany informační
bezpečnosti.
Proč Deloitte
Využijte špičkovou úroveň našich služeb v oblasti
DLP – Prevence úniku dat:
•• osvědčené metodiky a postupy;

„Komplexní poradenské služby v oblasti
DLP – od analýzy po akceptaci řešení.“
Náš přístup
Tým společnosti Deloitte je zárukou důvěryhodného
a technologicky nezávislého partnera při poskytování
komplexních poradenských služeb v oblasti DLP – od
analýzy po akceptaci řešení.

Analýza rizik DLP
•• Seznámení klíčových osob managementu s DLP.
•• Stanovení oblastí analýzy rizik DLP (koncové stanice, sítě, úložiště).
•• Instalace a konfigurace řešení DLP.
•• Automatizovaný monitoring oblastí analýzy.
•• Vyhodnocení a prezentace výsledků.

Asistence při výběru řešení DLP
•• Identifikace požadavků.
•• Analýza trhu.
•• Vyhodnocení a doporučení řešení DLP.

Poradenské služby během zavádění řešení DLP

•• bohaté zkušenosti s implementací řešení DLP
v prostředí České republiky a zahraničí;

•• Seznámení všech zaměstnanců s DLP.

•• přizpůsobení služeb potřebám zákazníka;

•• Identifikace a popis citlivých dat.

•• znalost interních prostředí našich klientů;

•• Vytvoření politik DLP.

•• profesionální přístup a nezávislost.

•• Asistence při výběru implementátora.
•• Tvorba a úpravy procesů a metodik.
•• Tvorba a vyhodnocení akceptačních scénářů.
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Information Security
DLP–Data Loss Prevention
Have you noted a significant increase in data leakage?
Are you worried about the safety of your company’s
sensitive data? Are you aware of the risks to which
your data are exposed?
The leakage of the company’s business secrets, losses
of personal data or marketing and financial plans often
result in significant financial losses or fines for the breach
of legislative requirements for data protection, loss of
intellectual property or injury to your company’s name.
The DLP solution is suitable only for those who know
the value of sensitive data and want to identify, monitor
and protect these data during their life cycle, from their
origination to their archival or destruction.

“Comprehensive advisory services in
the area of DLP – from analysis to solution
acceptance”
Our approach
The team of Deloitte specialists is a guarantee of
a trustworthy and technologically-independent partner
for the provision of comprehensive advisory services in
the area of DLP – from analysis to solution acceptance.

Analysis of DLP risks

The value for you
By implementing a tailored DLP solution in your company,
we will:

•• Familiarising key members of management with DLP;

• Decrease the risks of sensitive data leakage;

•• Installation and configuration of DLP solutions;

• Decrease the risks of financial impacts and injury
to your reputation;

•• Automated monitoring of the analysis areas; and

• Increase employee awareness of information
security;
• Increase the quality of internal processes; and
• Integrate the elements of information security
protection.

•• Defining the areas of DLP risk analysis (end stations, networks,
storage sites);

•• Assessment and presentation of the results.

Assistance in the selection of DLP solutions
•• Identification of requirements;

Why Deloitte?
Use the excellent level of our DLP services:

•• Market analysis; and
•• Assessment and recommendation of DLP solutions.

•• Tried and tested methodologies and processes;
•• Extensive experience with the implementation of DLP
solutions in the Czech Republic and abroad;
•• Adjustment of services to the client’s needs;
•• Knowledge of our clients’ internal environment; and
•• Professional approach and independence.

Advisory services during the implementation of DLP
solutions
•• Acquaintance of all employees with DLP;
•• Identification and description of sensitive data;
•• Creation of DLP policies;
•• Assistance in the selection of an implementer;
•• Creation and adjustment of processes and methodologies; and
•• Creation and evaluation of acceptance scenarios.
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