(Banker’s Advertorial)
Ενιαία διαχείριση Governance,
Risk & Compliance
Η διαχείρισης απαιτήσεων Governance Risk & Compliance (GRC) µέσω λύσεων
όπως το PROTEUS ENTERPRISE της INFOGOV, που αντιπροσωπεύει η BESECURE,
επιτρέπουν την αυτοµατοποίηση διαδικασιών και την παρουσίαση διοικητικών,
ελεγκτικών και αναφορών συµµόρφωσης µε κανονιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις.
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ς αναφέρει και η Gartner η υιοθέτηση
λύσεων GRC παρέχει σηµαντικά οφέλη σε
οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον
Χρηµατοοικονοµικό τοµέα, συγκεντρώνοντας
σε ένα διοικητικό εργαλείο αναφορών το σύνολο των
απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης και διακυβέρνησης
ασφάλειας, εφόσον υιοθετούν στον τρόπο λειτουργίας τους και
λήψης αποφάσεων όσα ορίζονται σε διεθνή frameworks και
κανονισµούς όπως Information Technology Infrastructure
Library [ITIL], Control Objectives for Information and
Related Technology [CobiT], Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission [COSO],
International Organization for Standardization [ISO]
27001 και Payment Card Industry [PCI]). Αξιοποιώντας το
PROTEUS ENTERPRISE, οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί
µπορούν να αυτοµατοποιήσουν εσωτερικούς ελέγχους βάση
πολλαπλών κανονισµών και νοµοθετικών απαιτήσεων.
Η σύνδεση των ελέγχων συµµόρφωσης µε τα business
processes του οργανισµού όπου έχουν ορισθεί τα assets που
τα υποστηρίζουν, και εφόσον προηγηθεί ο ορισµός της αξίας
αυτών και η αναγνώριση των κινδύνων και απειλών αυτών,
επιτρέπει την ανάδειξη πολύτιµων πληροφοριών όπως ο
βαθµός που επηρεάζει η µη συµµόρφωση τον οργανισµό
τόσο οικονοµικά αλλά και λειτουργικά. Η BESECURE
αποτελεί την πλέον εξειδικευµένη στην Ελλάδα εταιρεία,
µε αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνου πληροφοριών. Έχοντας
την υποστήριξη διεθνών συνεργατών και διαθέτοντας στις
τάξεις της, έµπειρα στελέχη από ελληνικές και πολυεθνικές
εταιρείες πληροφορικής, η BESECURE έρχεται να καλύψει
τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις για πραγµατικές
λύσεις ασφάλειας πληροφοριών. Η BESECURE καλύπτει
όλο το φάσµα των υπηρεσιών και λύσεων που σχετίζονται
µε την ασφάλεια των πληροφορικών συστηµάτων και την
εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
Οι υπηρεσίες και λύσεις ασφάλειας πληροφοριών που
παρέχονται έχουν αναπτυχθεί και καλύπτουν όλες τις
φάσεις του κύκλου ζωής της ασφάλειας πληροφοριών όπως
τον ορίζουµε στην BESECURE. Ενδεικτικές υπηρεσίες
αφορούν : Εκπόνησης Μελετών Επικινδυνότητας και
Προσδιορισµού Απαιτήσεων Ασφάλειας, Υπηρεσίες

Σχεδιασµού Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας Πληροφορικής
Υποδοµής, Σχεδιασµού και Ανάπτυξη Συστηµάτων
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάση προτύπου ISO/
IEC 27001:2005, Υπηρεσίες Διαχείρισης & Παρακολούθησης
Υποδοµών Ασφαλείας, Υπηρεσίες Έλεγχου & Πιστοποίησης
Ασφάλειας βάση διεθνών προτύπων και βέλτιστων
πρακτικών, Διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας
και Δοκιµών Διείσδυσης σε πληροφορικά συστήµατα
και δίκτυα δεδοµένων και επικοινωνιών και Υπηρεσίες
εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Πληροφοριών. Η BESECURE,
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει,
έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για τη διεξαγωγή
αναγνωρισµένων σεµιναρίων που θέτουν τις κατάλληλες
βάσεις για την ανάπτυξη Συστηµάτων Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών που θα υποστηρίξουν τις απαιτήσεις Εταιρικής
Διακυβέρνησης & Διακυβέρνησης Ασφάλειας των εταιρειών
επιτρέποντας την υγιή ανάπτυξή τους και τη συµµόρφωσή
τους µε πρότυπα, κανονισµούς και νοµοθεσίες που
υπόκεινται. Στα πλαίσια αυτά διοργανώνεται το πιστοποιήσιµο
σεµινάριο HISP (Holistic Information Security Practitioner)
στις 20-24 Οκτωβρίου 2008.
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