Krajský úřad olomouckého kraje se rozhodl pro vybudování strategie ICT bezpečnos k pokry+ moderních bezpečnostních hrozeb. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na ICT infrastrukturu úřadu a novým požadavkům na posilování kyberne cké bezpečnos , pověřilo vedení úřadu společnost Corpus Solu ons a.s. zpracováním tříleté rozvojové
strategie ICT Security Roadmap.
U vzniku tohoto požadavku stála potřeba vyhodno t rizika, stanovit jednotnou vizi a směřování v oblas ICT bezpečnos , poukázat na reálné hrozby speciﬁcké pro činnost úřadu a navrhnout adekvátní sadu bezpečnostních opatření
(i ve vztahu s požadavky zákona o kyberne cké bezpečnos (ZKB)).
Cílem bylo navrhnout dlouhodobě stabilní skladbu ICT bezpečnostních řešení, která bude účinná, efek*vní
a šitá na míru prostředí úřadu, tedy především stávajících technických i lidských zdrojů.

Krajský úřad Olomouckého kraje
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Zmapování aktuálního stavu ICT bezpečnos úřadu a zhodnocení vyspělos v dílčích oblastech.
Přehled chybějících bezpečnostních technologií s ohledem
na aktuální rizika.
Přehled potřebných procesních úkonů pro bezproblémové
a účinné nasazení bezpečnostních technologií.
Popis navržených bezpečnostních projektů, jejich návaznos+
a odůvodnění.
Posouzení stavu a připravenos úřadu vůči požadavkům ZKB,
včetně speciﬁkace požadovaných kroků ze strany úřadu.
Návrh personálně-organizačních a technických opatření
k zajištění kyberne cké bezpečnos ve smyslu ZKB i nejlepších
prak k (určení rolí, popisy pozic, doporučení na pořízení externích služeb, atp.).
Podrobnější speciﬁkace a požadavky na jednotlivé technologie
pro správný návrh RFP dokumentů.
Speciﬁkovat potřebné zdroje na implementaci projektů (lidé,
technologie, ﬁnance).
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Vznik k 1. 1. 2001
520+ zaměstnanců
Organizační struktura čítá
16 odborů
Poskytuje informace pro 642 223
obyvatel a 399 obcí
Zajišťuje povinné zveřejňování
informací dle 101/2000 Sb.
Spravuje dokumentaci o územním
plánování, koncepce a strategie
kraje
Olomoucký kraj je 6. největším
krajem v ČR dle počtu obyvatel

Nabízíme unikátní koncept Security Intelligence ke komplexnímu řízení bezpečnos informací napříč komunikační, aplikační
i datovou infrastrukturou. Tato moderní řešení umožňují vhodnou vizuální formou poskytovat v reálném čase relevantní informace o současných i potenciálních hrozbách a rizicích. Přístup je založen na samoučících se technikách a umělé inteligenci, které
primárně sledují trendy chování externích i interních datových komunikací. Přehledné výstupy poskytují zcela nový pohled na
reálný stav celkové bezpečnos organizace, který je srozumitelný nejen specialistům, ale poskytuje vrcholové informace i pro
top management.

ICT Security Roadmap očima zákazníka

Bez potřebných širokých znalos fungování kyberne ckého
prostoru, aktuálních hrozeb, rizik a trendů bychom nebyli
schopni strategii v takovém rozsahu a hloubce vytvořit.
Výstupy služby nám poskytly objek vní a komplexní zhodnocení aktuální situace ICT bezpečnos .
Současně jsme získali přehled o rizicích, z nichž byla odvozena
vhodná, prak cky uchopitelná a pro nás přijatelná procesní
i technická opatření.

“

Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií

Přínosy služby ICT Security Roadmap

Proč je služba unikátní
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Komplexní zhodnocení stávající úrovně
vyspělos v procesní i technické oblas
a určení kri ckých ak v.
Iden*ﬁkace slabých míst ve využi+
stávajících technologií a postupů.
Prak*cké ověření připravenos vašeho
prostředí vůči souvisejícím kyberne ckým hrozbám a regulatorním
požadavkům (nejen ZKB).
Zamezení zbytečným výdajům do méně
důležitých technologií.
Iden*ﬁkace vhodných řešení, která
jsou účinná v boji pro hrozbám mířícím
na váš segment.
Zohlednění vašeho prostředí z personálního, technologického i procesního
pohledu.
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Deﬁnice bezpečnostních projektů
s potřebnými implementačními
kroky.
Nastavení konzistentního a strategického rozvoje ICT bezpečnos
zohledňující vývoj kyberne ckého
prostoru i vašeho prostředí.
Zjištění výtěžnos* potenciálu
stávajících řešení a lidských zdrojů
Argumentace pro diskuze s výrobci
technologií.
Vytvoření podkladů pro rozpočet
Zjištění míry rizika v mnoha oblastech ICT bezpečnost v rámci jedné
služby.

Moderní ICT bezpečnostní hrozby jsou realita - s námi předcházíte škodám!
Kontakty: sales@corpus.cz, www.corpus.cz

Prak*cká zkušenost

„

