Δελτίο Τύπου
Η Deloitte ηγέτης στις συμβουλευτικές υπηρεσίες
κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 – H Forrester, ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών,
αναγνώρισε την Deloitte ως ηγέτη στον τομέα παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Στην έρευνα, The Forrester Wave:
Global Cybersecurity Consulting Providers, Q2 2019, η Deloitte ανακηρύχθηκε ως
κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, για τη στρατηγική και την παρουσία της
στην αγορά.
Η φετινή διάκριση της Deloitte, αποτελεί ακόμη μία επιβράβευση του υψηλού
επίπεδου των υπηρεσιών της στον τομέα του κυβερνοχώρου. Επιπλέον, σύμφωνα
με τις Gartner και Forrester αναγνωρίζεται ως ηγέτιδα στον κλάδο των υπηρεσιών
Security Consulting και Cyber Incident, αντίστοιχα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner της
Deloitte Ελλάδος «είμαστε υπερήφανοι για μία ακόμα διεθνή διάκριση, που
αποδεικνύει την αφοσίωσή μας στην παροχή βέλτιστων πρακτικών, ολιστικών,
εξειδικευμένων, και λειτουργικών λύσεων κυβερνοασφάλειας. Έχουμε ηγηθεί στην
εξέλιξη της διαχείρισης των κινδύνων του κυβερνοχώρου από την συμμόρφωση στη
ανθεκτικότητα, στη πολυπλοκότητα. Συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς,
ανεβάζοντας κάθε χρόνο τον πήχη ψηλότερα παρέχοντας καινοτόμες και
προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες τους πελάτες μας».
Η αξιολόγηση της Forrester βασίστηκε σε 23 κριτήρια, βάσει των οποίων ξεχώρισε
τους 14 κορυφαίους παρόχους. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζει τον τρόπο με
τον οποίο ο κάθε πάροχος αξιολογεί και βοηθά τους επαγγελματίες στον τομέα της
ασφάλειας και του κινδύνου, ώστε να κάνουν τις καλύτερες επιλογές βάσει
εξατομικευμένων αναγκών.
Πλέον, η εν λόγω αξιολόγηση αναφέρει ότι «οι εταιρείες οι οποίες μπορούν να
συνδυάσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες με επαναλαμβανόμενα μοντέλα εσόδων,
που περιλαμβάνουν τεχνολογίες cloud, SaaS και προσέγγιση βασισμένη σε
πλατφόρμα, καταφέρνουν να επιτύχουν αισθητά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης
πελατών και διατήρησης κερδοφορίας.
Η Deborah Golden, US Risk & Financial Advisory Cyber Risk leader της
Deloitte δήλωσε σχετικά «στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος
αποτελεί τον καταλύτη της αλλαγής, κατανοούμε όλο και περισσότερο ότι ο
κυβερνοχώρος δεν έχει γεωγραφικά όρια. Είναι μέρος της επιχείρησης, της
τεχνολογίας και του τρόπου, με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και παρέχουν
υπηρεσίες. Εξαιτίας αυτής της δυναμικής, τα στελέχη θα επανεξετάζουν διαρκώς και
θα επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές σε επίπεδο στρατηγικής, ικανοτήτων και
ταλέντου σε θέματα ασφάλειας του οργανισμού, παρακολουθώντας παράλληλα το
μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών που δημιουργείται από τις νέες καινοτομίες και τις
σχέσεις με τρίτα μέρη. Η πρακτικές της Deloitte υποστηρίζουν τους πελάτες με στόχο
την ωρίμανση των επιχειρηματικών υπηρεσιών τους, ενσωματώνοντας ευέλικτες
προσεγγίσεις στον κυβερνοχώρο με στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναπτυξιακών
αποτελεσμάτων
αιχμής,
στο
διαρκώς
μεταβαλλόμενο
οικοσύστημα
δραστηριοποίησής τους».

Επιπλέον ευρήματα της έκθεσης Forrester
Είναι σημαντικό ότι η Deloitte αξιοποιεί το μέγεθος, την κλίμακα και την καινοτομία
της προκειμένου να ικανοποιήσει τους πελάτες της. Η προσήλωση σε μεγάλους
στόχους θεωρείται είδος στρατηγικής και η Deloitte χρησιμοποιεί όλους τους
διαθέσιμους πόρους της, για την ισχυροποίησή της στην αγορά υπηρεσιών
κυβερνοασφάλειας.
Βάσει της αξιολόγησης, οι εταιρείες ξεχωρίζουν την Deloitte έναντι του
ανταγωνισμού για το πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, την εξειδίκευση
των στελεχών της, αλλά και την ουσιαστική ενασχόληση της διοίκησης με κάθε
έργο.
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