Cloud Assurance
Bezpečnější a optimalizované služby Cloudu
Dostupnost Cloud řešení a široká škála služeb nabízených poskytovateli s sebou přináší nejen nové možnosti pro optimalizaci správy
a provozu IT, ale také mnoho otázek k bezpečnosti a efektivitě takového řešení. Zejména při využití služeb externího dodavatele
zákazník ztrácí jistotu, zda jeho data nebudou vyzrazena, zda jsou skutečně uchována a zpracovávána smluveným způsobem
a ve smluvené lokalitě. Vhodné je položit si otázku, zdali využití Cloudu je pro společnosti ekonomicky výhodné. Nezávislé ověření
cloudových služeb od společnosti Deloitte pomůže nejen nalézt odpovědi na Vaše otázky, ale také Vaši firmu úspěšně provést cestou
Cloud transformace od výběru řešení až po jeho bezpečnou implementaci.
Co je Cloud assurance?
Cílem Cloud assurance je ověřit bezpečnost, transparentnost a cenovou
výhodnost Cloudových služeb, které Vaše firma využívá nebo plánuje využít.
Cloud assurance je zajištění bezpečnosti a kvality ve všech fázích projektu
transformace ICT do Cloud řešení.

Audit a monitoring
Deloitte zajistí jednorázový audit nebo průběžný a dlouhodobý monitoring
pomocí nástrojů instalovaných přímo na hardwaru, včetně nezávislého
vyhodnocování spolehlivosti systému, provozu infrastruktury, pohybu dat
a činnosti administrátorů poskytovatele Cloudu.
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Optimalizace ICT pomocí Cloud
Zvažujete virtualizaci koncových stanic? Zvažujete výstavbu či pronájem
cloudového řešení? Nevíte, zda je využití cloudového řešení vhodné pro Vaši
organizaci, vybíráte vhodné technologie pro Vaše operace? Chcete provést
optimalizaci nákladů? Připravíme business case na míru Vašemu prostředí
a pomůžeme vybrat nejlepší nabízené řešení. Provedeme analýzu nákladů
a připravíme podklady pro strategické rozhodnutí o využívání Cloud služeb.
Cloud transformace
Jste rozhodnuti provést transformaci vašich ICT operací do Cloud řešení, ale
nemáte zkušeného projektového manažera pro vedení projektu? Nevíte jaká
úskalí Vás při Cloud transformaci čekají? Zkušený projektový tým Deloitte Vás
provede transformací bez zbytečných zastávek a slepých uliček.
Cloud security assurance
Pojem bezpečnosti je s nově nastupujícím trendem virtualizace a Cloud
computingu neodmyslitelně spjatý. Spojitost vlastnictví dat a technologií se
přelévá od fyzických zařízení, data center, kanceláří a vlastního personálu
k ustanovením ve smlouvách, nezávislé certifikaci poskytovaných služeb
a ověření bezpečnosti a kvality nezávislou třetí stranou. Rizika jsou spojená
nejen s možným neoprávněným přístupem ze strany externího subjektu
díky vzdálenému poskytování serverové a síťové infrastruktury a jejich
sdílení s dalšími zákazníky poskytovatele, ale i se způsobem interního řízení
bezpečnosti poskytovatelem Cloudu.
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Přínosy Cloud Assurance
• Příprava business case a analýza ekonomické výhodnosti.
• Pomoc při projektovém řízení přechodu na Cloud.
• Ověření lokalizace a regulací, kterým Vaše data a operace podléhají.
• Ověření mechanismů zajišťujících dostupnost, důvěrnost a integritu
Vašich dat.
• Jednorázové ověření či kontrola dodavatele nebo dlouhodobý
bezpečnostní monitoring.
• Provedení ověření bezpečnosti na základě mezinárodních standardů
a směrnic.
Kompetence Deloitte
Vzhledem ke zkušenostem zaměstnanců společnosti Deloitte s optimalizací
prostředí ICT a IT audity, kterých je ročně provedeno několik desítek, je Cloud
assurance založena nejen na znalostech daného prostředí, ale také znalostech
posledních trendů a „best practices“ v oblasti informační bezpečnosti.
Výrazným krokem ke zvýšení jistoty bezpečnosti a důvěrnosti je provedení
nezávislého auditu a zajištění souladu s normami SAS70/ISAE3402 nebo SOC 2.
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Cloud Assurance
Safe and Optimised Cloud Services
The availability of a cloud solution and the wide range of services offered by providers not only bring along new opportunities to
optimise the administration and operations of IT, but also raise many questions about the relevant solution’s safety and efficiency.
Especially when using the services of an external provider, customers are not sure whether their data cannot be revealed, whether
the data are really stored and processed using the agreed method and in the agreed location. Therefore, it is vital to ask oneself
whether using a Cloud is economically efficient for a company. The independent assurance of cloud services by Deloitte helps both find
the answers to your questions and lead your firm through the path of Cloud transformation from selecting the relevant solution up to
the relevant solution’s safe launch.
What is Cloud Assurance?
The aim of Cloud Assurance is to review the safety, transparency and price
efficiency of the Cloud services that your firm uses or plans to use. Cloud
Assurance means securing safety and quality during all phases of the project
for transferring your ICT to a Cloud solution.

Audit and monitoring
Deloitte will ensure a one-off review, or continuous/long-term monitoring using
tools installed directly on the relevant hardware while independently assessing
the relevant systems’ reliability, infrastructure operations, data circulation and
the activity of the Cloud providers’ administrators.
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ICT optimisation by means of the Cloud
Are you considering virtualising the end stations? Are you thinking of
building up or leasing a cloud solution? Are you uncertain whether using
a cloud solution is appropriate for your organisation? Do you select suitable
technologies for your operations? Would you like to optimise your costs?
Deloitte consultants will prepare a business case that is tailored to your
environment and we will help you select the best solution among the ones
offered. We will perform a cost analysis and prepare underlying documentation
for a strategic decision regarding the use of Cloud services.
Cloud transformation
Are you determined to transform your ICT operations into a Cloud solution,
but do not have an experienced project manager to lead the project? Are you
uncertain what challenges await you during the Cloud transformation process?
Deloitte’s experienced project team will lead you through the transformation
without any unnecessary stops and blind alleys.
Cloud security assurance
Security is inseparably connected with the newly-expanding trend of
virtualisation and Cloud computing. The interconnection of data ownership
and technology is shifting from tangible devices, data centres, offices and
firms’ own personnel to provisions anchored in agreements, independent
certifications on the services provided and safety and quality assurance
performed by third parties. There are various risks that are related to potential
unauthorised access by external entities through the remotely provided
server and network infrastructure, to sharing these with other customers of
the provider, but also to the method according to which internal safety is
managed by the Cloud provider.
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Benefits of cloud assurance:
• Business case preparation and economic efficiency analysis;
• Assistance in managing Cloud transformation projects;
• Assurance of localisations and regulations with which your data and
operations are to comply;
• Assurance of mechanisms that ensure your data’s availability,
confidentiality and integrity;
• Cloud solution optimization;
• One-off assurance and/or review of the provider, and/or long-term security
monitoring; and
• Security assurance performed under international standards and guidelines.
Deloitte’s competences
With regard to Deloitte employees’ experience in optimising the ICT
environment and performing IT audits, of which dozens are performed
every year, Cloud assurance is based both on their knowledge of the given
environment and their knowledge of latest trends and best practice in the area
of information security. A significant step to enhancing the level of certainty
related to security and confidentiality is performing an independent review and
ensuring compliance with SAS70/ISAE3402 and/or SOC2.
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