Headline
Verdana Bold
Deloitte
szolgáltatás
bemutató

ISO27001 bevezetés támogatás
ISAE 3402 jelentéskészítés - szolgáltató
szervezetek tanúsítása

2017. február

Szolgáltatásaink bemutatása

ISO 27001 bevezetés támogatás

ISAE 3402 jelentés készítés –
Szolgáltatói szervezetek tanúsítása

Szolgáltatás leírása
Támogatjuk ügyfeleinket, hogy sikeresen
kialakítsák az Információ Biztonsági Irányítási
Rendszerüket (IBIR), és megfelelően
felkészüljenek az ISO 27001 tanúsítási auditra,
ezáltal sikeresen megszerezzék az ISO 27001
tanúsítványt. Elkészítjük a szükséges
eszköznyilvántartást, a kockázatértékelés,
támogatjuk a szükséges szabályzatok
kialakítását, valamint az ISO 27001
keretrendszer által elvárt kontrollok bevezetését.
Emellett a függetlenségi szabályok betartása
mellett az ISO 27001 tanúsításhoz szükséges
IBIR-t érintő belső ellenőrzési feladatok
ellátásban is tudunk segíteni.
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Olyan szervezetek számára kívánunk segítséget
nyújtani, melyek ügyfeleik részére a belső
kontrollrendszer hatékonyságáról bizonyosságot
szeretnének nyújtani, illetve
audittevékenységek tekintetében
költségcsökkentést elérni. A szolgáltatói
szervezet riportot egyre több ügyfél követeli
meg informatikai szolgáltatójától. A riportban
felsorolásra kerülnek a szolgáltató szervezet
által kijelölt kontrollok, az auditor által elvégzett
tesztek és azok eredményei. Akár
vállalatcsoporton belül is ajánljuk
ügyfeleinknek, ahol az IT belső szolgáltatásként
működik.
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Hozzáadott érték
• A felkészítés eredményeképp az ISO 27001
tanúsítási audit gördülékeny menete

• Informatikai biztonsági kockázatok feltárása
és javaslatok azok kezelésére.

• Informatikai biztonsági kockázatok feltárása és
javaslatok azok kezelésére

• ISAE 3402 jelentéssel belső informatikai
szolgáltatás esetén könyvvizsgálói díjak
csökkentése érhető el.

• Hatékonyabb informatikai folyamatok
kialakítása
• Az ISO 27001 tanúsítással több üzleti
lehetőség és magasabb szintű ügyfélbizalom
alakulhat ki.
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• ISAE 3402 audit jelentéssel több üzleti
lehetőség és magasabb szintű ügyfélbizalom
alakulhat ki.
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Mely szervezeteknek javasolt?
• Mindazon szervezeteknek, amelyek
üzletmenetében súlyos veszteségeket okozhat
az üzletileg kritikus adatok és információk
sérülése, elvesztése, vagy illetéktelen kezekbe
kerülése
• Termelő vállalatok (termék know-how, partner
adatok)
• Pénzügyi szektor (bizalmas ügyfél adatok)
• Közszolgáltatói és energetikai szervezetek
• Egészségügyi szegmens
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• Mindazon szervezeteknek, akik bizonyosságot
szeretnének nyerni és nyújtani ügyfeleik
részére belső kontrolkörnyezetük működési
hatékonyságáról egy független audit által
• Szolgáltató szektor (kiszervezett
tevékenységeket végző pénzügyi, informatikai
szolgáltatók)
• Telekommunikációs és informatikai cégek
(pénzügyi rendszert érintő szoftverfejlesztők
és üzemeltetők, telekommunikációs
megoldások és szolgáltatások)
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Zoltán a Deloitte magyarországi irodájának Vállalati Kockázati szolgáltatások osztályának
szenior menedzsere.
Több mint 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik IT és üzleti folyamatok
átvilágításában, valamint folyamat hatékonyság és kontrolláltság területén. Több
elektronikus dokumentumkezelő, számázó rendszer auditját végezte már és jártas
informatikai kontrollok, adatbiztonság és rendszervizsgálatok terén, valamint az
informatikai és üzleti KPI-k kialakításában és a hatékony kontrollkörnyezet kiépítésében.
5 éve dolgozik a Deloitte-nál és jelentős tapasztalata van a Deloitte eszközök
használatában és azok alkalmazásában ügyfélkörnyezetben. Eddigi tapasztalati főként a
pénzügyi szektorra fókuszál, de rendelkezik tapasztalattal más iparágakban is.
Zoltán már 7 éve tevékenykedik projektmenedzserként, főként a pénzügyi és
telekommunikációs szektorra koncentrálva. Projektjei során csapatokat irányít és több
országot érintő projekteket is menedzsel. Szakértői területe kiterjed továbbá törvényi
megfelelőségi vizsgálatokra és belső szabályozói rendszerek kialakítására.

Dr. Bereczki Tamás
Projekt menedzser
Tanácsadás
+36 20 408 2028
+36 1 428 6967
tbereczki@deloittece.com

Tamás egyedi jogi, információ biztonsági, adatvédelmi és IT kockázatkezelési
tapasztalattal rendelkezik. Szakmai pályafutása során gazdasági büntetőjogi,
informatikai rendszerek elleni bűncselekményekkel és adatvédelemmel kapcsolatos jogi
tapasztalatot szerzett, illetve magyarországi és globális pénzintézeteknél többek között
információ biztonság irányítási, IT kockázatelemzési és IT kontroll tervezési,
üzemeltetési és felülvizsgálati tapasztalatot szerzett. Több éves tapasztalattal
rendelkezik IT kockázatfelmérések végrehajtásában.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi, majd
az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán mérnök informatikus
diplomákat. Jogi szakvizsgával, valamint az amerikai Information Systems Audit and
Control Association (ISACA) szervezet Certified Information Security Manager (CISM) és
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) minősítéseivel rendelkezik.
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