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ISO 27001:2013

ISO 2700x-serien
består af en række
standarder, der omhandler forskellige
områder inden for
informationssikkerhed

Den internationale standard for styring af
informationssikkerhed, ISO 27001, er
revideret i 2013 og udkommet på dansk i
februar måned 2014. Standarden omhandler de nødvendige og passende
processer og aktiviteter vedr. implementering af et ledelsessystem til styring af
informationssikkerhed, et Information
Security Management System (ISMS).
De statslige organisationer skal efterleve
standarden, og mange private virksomheder er netop startet på overgangen til
den nye version af standarden.
Implementering af standarden medfører
en række fordele som f.eks. bedre muligheder for videndeling, sparring og samarbejde på tværs af organisationen med
implementeringen af de aktiviteter og

processer, som er passende for organisationen i den konkrete kontekst.

Standardens hovedpunkter
Et skift til ISO 27001:2013 betyder ikke,
at man skal begynde forfra med sikkerhedsarbejdet. Har organisationen i forvejen arbejdet med informationssikkerhed
på en struktureret måde, er man allerede
godt på vej, og et skift vil formentlig kun
kræve mindre ændringer.
ISO 27001:2013 indeholder ikke krav om
implementering af obligatoriske sikkerhedskontroller men anvender en ren risikobaseret og ledelsesforankret tilgang,
hvor organisationens risikoprofil afgør,
hvilke konkrete kontroller, der skal implementeres for at nå det nødvendige og
tilstrækkelige sikkerhedsniveau.

Det er således vigtigt kun at anvende
ressourcer til de foranstaltninger, som er
relevante ud fra et forretningsmæssigt
perspektiv.

Tema-kurser
Deloitte afholder 4 tema-kurser, som
understøtter implementeringen af
ISO27001:2013 og illustrerer, hvordan
organisationen kan arbejde videre med
det eksisterende materiale. Udgangspunktet for kurserne er dels standardens
krav, dels best practice. Kurserne vil være en kombination af metodiske oplæg,
eksempler og øvelser.

Pris pr. kursusdag er 3.000 kr. ekskl.
moms. Tilmelder du dig alle fire dage er
den samlede pris 10.000 kr. ekskl. moms.
Tilmelding til Julie Westh Sørensen,
jusoerensen@deloitte.dk med angivelse
af, om du tilmelder dig kursus 1,2,3 eller
4 – eller alle fire kurser.
Oplys venligst dit navn, stilling, tlf., mailadresse, virksomhed med adresse og
CVR-nummer.

Kontakt
Jørgen Sørensen, Partner
T: +45 23 31 89 95

Kursus 1: 22. maj 2014 ”ISMS
og politikker”

E: josoerensen@deloitte.dk

Charlotte Pedersen, Director

Kursus 2: 12. juni 2014 ”Itrisikovurderinger og trusselsvurderinger”

T: +45 20 85 35 42
E:cpedersen@deloitte.dk

Kirstine Rytter, Manager

Kursus 3: 13. august 2014 ”Leverandørstyring og beredskabsplanlægning”
Kursus 4: 16. september 2014
”Måling, rapportering, audit og
ledelsesgennemgang”
Priser og tilmelding
Kurserne afholdes i Deloittehuset, Weidekampsgade 6, 2300 Kbh. S fra kl. 9-15.
Der er registrering og tjek-ind fra kl. 8.30.
Der serveres morgenmad, sandwich
samt te/kaffe i løbet af dagen.
Der vil blive udstedt deltagerbeviser og
dokumentation for CPE point, hvis der er
ønske herom.
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