Proaktivní řízení bezpečnosti
Proactive Security Management
Tradičně se společnosti zaměřují na nastavení silné obrany perimetru – takový přístup slouží IT segmentu dobře a pravděpodobně ještě
dlouho bude. Avšak zvyšující se rychlost a nové techniky útoku, které se nyní objevují, ohrožují tento zaběhlý způsob zabezpečování.
Prakticky jsou tak vytvořené silné „ulity“ kolem IT, ale samotné informační systémy jsou stále zranitelné.

Proaktivní řízení bezpečnosti odhaluje v informačních systémech společnosti
aktivně veškeré zranitelnosti a snaží se bránit hrozbám zvenku i zevnitř
společnosti.

„Informační bezpečnost je jako zamykání vašeho domu či auta – nezastaví ty
špatné, ale je-li dostatečně dobré, může je to donutit přejít na lehčí cíl.“
Paul Herbka

Obrana proti zneužití systémů
Ačkoliv mohou být implementovány silné mechanismy pro kontrolu
bezpečnosti a ochrany proti vniknutí do systémů z externího i interního
prostředí, nemohou být nikdy stoprocentní. Existují však technologie
kontrolující a hlásící jakékoliv podezřelé aktivity vznikající v komunikaci zevnitř
i zvenčí prostředí společnosti. Tyto aktivity mohou být následně lehce sledovány
a případně ukončeny činností správců systému.

Bezpečnostní události
I přes silná bezpečnostní nastavení nastávají v informačních systémech
bezpečnostní incidenty. Incidenty se často stávají chybou uživatelů, mohou ale
nastat i úmyslným překonáním bezpečnostních opatření jak zevnitř, tak zvenku
společnosti. Veškeré tyto bezpečnostní incidenty musí být zaznamenávány,
musí o nich být informován odpovídající personál a musí být řešeny tak, aby se
jejich výskytu dalo v budoucnu předejít. K tomuto účelu existují specializované
nástroje, které sbírají ze všech systémů informace o bezpečnostních
incidentech, propojují a analyzují je a informují personál tak, aby byl schopný je
vyřešit a při příštím možném výskytu jim předcházet.
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Potřeby proaktivního řízení bezpečnosti

DLP

• Řešení výpadků ICT infrastruktury z důvodu bezpečnostní události.
• Bezpečnostní monitoring nad heterogenní ICT infrastrukturou.

STOP

• Rychlé a efektivní detekce bezpečnostních incidentů a zajištění adekvátní
reakce a eliminace ztrát.
• Zajištění kontinuity řízení bezpečnosti společnosti přes nutnou redukci
lidských zdrojů.

Venkovní prostředí

• Efektivní řízení nákladů na zajištění potřebné úrovně bezpečnosti -  
monitoring, šetření, uzavření a celkovou správu bezpečnostních incidentů.
• Adekvátní využití kapacity a možností stávajících bezpečnostních systémů.
• Zajištění předcházení bezpečnostním událostem díky jasnému porozumění
důvodu jejich vzniku.

Přínosy proaktivního řízení bezpečnosti
• Proaktivní blokace vzniku bezpečnostních událostí.
• Optimalizace nákladů předcházením výpadků kritických systémů ICT
a na jejich šetření.

Ochrana proti úniku dat
V informačních systémech a na zařízeních je zpracováváno obrovské
množství citlivých informací. Tyto informace často nejsou nijak chráněny proti
nechtěnému či úmyslnému úniku akcemi uživatele. Jsou to však nejčastější
příčiny úniku informací ze společností a musí jim proto být zabráněno či musí
být obtížnější. Na ochranu dat v jednotlivých zařízeních, ať už to jsou koncové
stanice uživatelů, jejich mobilní zařízení či servery, ba dokonce i síťová úložiště,
existují specializovaná řešení. Tato řešení monitorují veškeré prováděné akce
s dokumenty, vyhledávají citlivé informace a dokáží zabránit akcím, které by
vedly k jejich uvolnění mimo chráněný perimetr.

• Získání přehledu o práci administrátorů systémů ICT.
• Získání přehledu o celkovém stavu bezpečnosti ICT.

Kompetence Deloitte
• Pracovníci s rozsáhlými zkušenostmi z oblastí výroby, financí a IT.
• Kontinuální vzdělávání konzultantů v oblasti informační bezpečnosti.
• Certifikace konzultantů v oblasti informační bezpečnosti – CISA, CISM,
CRISC, CGEIT, CISSP a další.
• Znalosti z mezinárodních a velkých českých organizací.
• Zkušenosti s nástroji pro proaktivní řízení bezpečnosti.

Kontaktní informace: Vlastimil Červený – Senior Manager, +420 737 210 667, vcerveny@deloittece.com
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL
a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
© 2014 Deloitte Česká republika

Proactive Security Management
Traditionally, companies focus on setting up a strong perimeter defence – such approach has been serving the IT segment well and
will probably continue to serve for a long time. However, the increasing speed and new attack techniques that are currently arising
threaten this routine security method. Practically, strong “shells” around IT have been created, but the information systems themselves
are still vulnerable.

Proactive security management actively detects all vulnerabilities in
the company’s information systems and tries to defend against threats from
the outside as well as the inside of the company.

“Information security is like locking your house or car – it will not stop the bad
ones, but if it is good enough, it may force them to change to an easier target.”
Paul Herbka

Defence against the abuse of systems
Although strong mechanisms for security control and protection against
penetration into systems from an external as well as internal environment may
be implemented, they can never be absolute. However, technologies exist
that check and announce any suspect activities in the communication from
the inside and the outside of the company’s environment. These activities may
subsequently be easily monitored or terminated by the system administrators.

Security incidents
Despite strong security settings, security incidents occur in information systems.
They often occur due to user error but they may also occur as a result of
the intentional overcoming of security measures from the inside as well as
from the outside of the Company. All such security incidents must be recorded,
the relevant staff must be informed about them and they must be solved in
a way that their occurrence could be prevented in the future. Specialised tools
exist for this purpose that collect information on security incidents from all
systems, connect and analyse them and inform the staff so that it would be
able to solve them and prevent them upon possible future occurrence.
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Demands for proactive security management

DLP

• Solution of ICT infrastructure outages due to security incidents;
• Security monitoring over a heterogeneous ICT infrastructure;

STOP

• Fast and efficient detection of security incidents, provision of
an appropriate reaction and loss elimination;
• Provision of company’s security management continuity despite
the necessary human resources reduction;

Internet

• Efficient management of costs to ensure the necessary security level
– monitoring, investigation, conclusion and overall administration of
security incidents;
• Adequate use of the capacity and possibilities of the current security
systems; and
• Ensuring the prevention of security incidents thanks to a clear
understanding of the reason why they arose.

Protection against data leakage
A huge amount of sensitive information is processed in the information
systems and on devices. This information is often not protected against
unwanted or intentional leakage by the user’s actions. However, these are
the most frequent causes of information leakage from companies and must
therefore be prevented or made more difficult. Specialised solutions exist for
the protection of data in individual devices, be it users’ end stations, their
mobile devices or servers, or even network storage sites. These solutions
monitor all actions performed with documents, look for sensitive information
and are able to prevent actions that would lead to their loosening outside
the protected perimeter.

Benefits of proactive company management
• Proactive blocking of the occurrence of security incidents;
• Optimisation of costs and cost savings by preventing the outages of critical
ICT systems;
• Gaining an overview of the work of ICT system administrators; and
• Gaining an overview of the overall status of ICT security.
Deloitte competences
• Employees with extensive experience in manufacturing, finance and IT;
• Ongoing education of consultants in the area of IT security;
• Certification of consultants in IT security – CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP
and other;
• Knowledge gained in international and large Czech organisations; and
• Experience with tools for proactive security management
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