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Að takast á við áhættur á upplýstan máta

• Nauðsynlegt að huga að samkeppni og virði fyrir viðskiptavininn en ekki bara að uppfylla staðla og 
kröfur.

• Það þarf að samræma áhættumeðferð í öllu fyrirtækin og tryggja samskipti milli aðila.
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Margbreytileg stig hæfni í að bregðast við áhættu
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Formleg
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Hversu vel bregðast fyrirtæki við áhættu og hvernig?

Byggir á ákveðnum 
einstaklingum og 
„munnlegri geymd“

Mismunandi eftir 
deildum/sviðum
Engin heildarmynd
Bregðast við eða 
fylla inn í „gátlistann“

Samræmd  vinnubrögð
Reglubundin verkefni
Sérhæfðir starfsmenn

Kerfi, ferlar og fólk 
tengt áhættumeðferð 
skilgreint þvert á 
skipulagseiningar.

Áhættumeðferð er hluti 
af stefnumótun og 
„business plani“.
Samanburður við aðra.
Bregðast hratt við eða 
eru í fyrirbyggjandi 
aðgerðum.

UT
Engin umræða um 
UT mál hjá
stjórn/stjórnendum

Kemur upp einu 
sinni á ári…

Verkefni tengd UT 
eru tekin upp með 
reglulegum hætti.

Stefnur og verkefni 
eru meðal fastra 
viðfangsefna 
stjórnar og 
stjórnenda.
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Upplýsingatækni í nútímarekstri

• Upplýsingatækni er orðin að nauðsynlegum þætti í rekstri sífellt fleiri fyrirtækja
• Stöðug og hröð þróun í upplýsingatækni og notkun hennar býr til ný tækifæri en einnig nýjar áhættur
• Sífellt fleiri stjórnendur þurfa því að hafa skilning á upplýsingatækni og þeim áhrifum sem hún hefur á 

rekstur
• Eiga stjórnir og stjórnendur að verja meiri tíma í málefni tengt UT og þá hvernig?
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Hlutverk upplýsingatækni í rekstri

Mikilvægi upplýsingatækni

Upplýsingakerfi eru hrávara (commodity) Upplýsingakerfi eru kjarnastarfsemi

Source: Deloitte’s The Tech-Intelligent Board: Priorities for 
Tech-Savvy Directors as they Oversee IT Risk and Strategy.

Styður við rekstur Er hluti samkeppnis-
forskots

Býr til samkeppnis-
forskot

Er meginstarfsemin

Upplýsingakerfi eru
nauðsynleg í daglegum
rekstri en starfsemin kemst
af án þeirra.

Upplýsingakerfi eru hluti af
stefnumótun og er hluti af
virðiskeðjunni og gerir
starfsemina skilvirkari.

Upplýsingakerfi aðgreina
fyrirtækið frá samkeppninni. 

Upplýsingakerfi eru hluti af
kjarnastarfsemi fyrirtækisins.

Upplýsingakerfi draga úr
afköstum en stoppa ekki
starfsemina.

Mikilvægir starfsemisþættir
eru óstarfhæfir án
upplýsingakerfa.

Starfsemin eða stórir þættir
hennar eru algerlega háðir
upplýsingakerfum.

Stór hluti af virði fyrirtækisins
er háð upplýsingakerfum.

Án upplýsingakerfa hefur
reksturinn engan tilgang.

Framleiðslufyrirtæki, heild-
sala (rafræn samskipti við
toll).

Framleiðslufyrirtæki sem
nýtir sér upplýsingatækni til
hámörkunar afkasta, t.d. í 
sjávarútvegi á Íslandi.

Fjárfestingarbanki sem nýtir
sér hraðara miðlarakerfi til
að hafa forskot á 
samkeppnina.

Hugbúnaðarfyrirtæki, 
netþjónustufyrirtæki,
þjónustuaðilar UT kerfa, 

Hlutverk
UT

Dæmi
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Ógnir og áhættur: breyttar netógnir

• Starfsmenn koma með eigin tæki í vinnuna.
• Samfélagsvefir og hraði samskipta að aukast.
• Aukin hætta frá innri aðilum þ.m.t. fjárvik og upplýsingaleki.



© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Afleiðingar

• Það sem einu sinni voru sérstakar upplýsingatækniáhættur eru nú orðnar að rekstraráhættum.
• Upplýsingakerfi geyma í auknu mæli verðmætar eignir fyrirtækja.
• Ef stjórnendur eru ekki meðvitaðir um áhættur vegna upplýsingakerfa og bregðast ekki við þeim geta

afleiðingar þeirra orðið miklar og ógnað rekstrarhæfi fyrirtækisins.
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Viðbrögð: Hvað þurfa stjórn og stjórnendur að vita 

Stjórn og stjórnendur þurfa að tileinka sér áhættumiðaða nálgun þegar kemur að upplýsingatækni og 
spyrja réttu spurninganna:

• Hversu mikilvæg eru upplýsingakerfi fyrir reksturinn?
• Með hvaða hætti hafa upplýsingakerfi áhrif á viðskiptavini, samstarfsaðila og gæði þjónustu/vöru?
• Hvernig er áhættu vegna upplýsingatækni mætt hjá mínu fyrirtæki, gagnvart lögum og reglum,  

hagkvæmum rekstri og réttum fjárhagsupplýsingum?

8



© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Hvernig geta stjórnendur brugðist við?

• Viðbrögð fyrirtækja við netógnum þurfa að þróast í samræmi við starfsemina og áhætturnar.
• Öryggi sem felst í því að uppfylla staðla er aðeins að bregðast við fortíðinni, en ekki að þróast til

framtíðar
• Skylda stjórnenda er að afla sér upplýsinga, greina og vinna úr þeim framkvæmanlegar tillögur og

bregðast við á grundvelli þeirra.
• Lausnin er ekki alltaf að gera meira heldur að velja réttu viðbrögðin fyrir starfsemi og umhverfi hvers

fyrirtækis og þróa fyrirtækið í samræmi við það.
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