POPTÁVKOVÝ LIST
K PŘÍPRAVĚ NABÍDKY NA BEZPEČNOSTNÍ
PROJEKT ORGANIZACE
1) V jakých oblastech bezpečnosti zejména hledáte pomoc:

4) Na co nejvíce by se projekt bezpečnosti měl zaměřit:

Posílení objektové (fyzické) bezpečnosti
a režimových opatření.

Návrh systematické koncepce a strategie bezpečnosti.

Posílení bezpečnosti ICT (zpracování,
uchování a distribuce informací v písemné i elektronické formě).

Bezpečnostní politika a bezpečnostní
dokumentace.

Posílení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP).
Jiných:
2) V jakém rozsahu bezpečnostní řešení
ICT požadujete:
Zaměřeno na celou organizaci typu centrála + pobočky (WAN síť s více LAN).
Zaměřeno na jednu konkrétní lokalitu
(LAN síť + Internet).
Zaměřeno na vybranou část procesů /
informačních systémů a technologií.
Zaměřeno na jeden server / aplikaci /
službu / komunikační spoj.
Jiný:
3) Pro koho má mít řešení bezpečnosti
zásadní přínos:
Manažerský pohled: plánování / řízení /
audit / strategie.
Bezpečnostní správce IS: analýza nebo
návrh IS bezpečnosti v oblastech: technologie, fyzická, personální a administrativní bezpečnost IS.
Správce IS: zaměřeno primárně na ICT a
procesy s jejich provozem a uživateli.

Analýza rizik (hrozeb a zranitelností) a
návrh opatření.
Havarijní plánování obnovy funkčnosti
(priority, postupy, koncepce).
Soulad bezpečnosti s ČR / EU / ostatní
legislativou a předpisy.
Soulad bezpečnosti s ISO/ BS / ostatními normami a metodikami.
Jiné:
5) Preferovaný způsob realizace / dodávky řešení:
Dodávka know-how formou školení a
konzultací.
Dodávka know-how formou společné
realizace projektu.
Dodávka řešení formou projektu "na klíč"
(dodavatelsky).
Dodávka nástrojů, metodik a konceptů
řešení.
Jiný:
6) Požadavky na bezpečnost vycházejí
od:
Vedení nebo vlastníků organizace.
Pracovníků IT.
Ostatních pracovníků.
Partnerů nebo odběratelů.
Konkurence.
Státní aparát a legislativa.
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7) Kde očekáváte největší přínosy řešení bezpečnosti:

9) V jakém časovém horizontu pokládáte
řešení bezpečnosti za důležité:

Vnitřní fungování organizace.

Ihned.

Poslání / podnikatelské cíle organizace.

Do měsíce.

Naplnění legislativy.

Do 1/2 roku.

Jinde:

Nelze určit.

8) Kde očekáváte největší problémy při prosazování bezpečnosti:

Jiný:

Vedení nebo vlastníci organizace.
Pracovníci organizace.
Prostředí organizace (firemní kultura).
Zdroje (čas, peníze, lidi).
Legislativní oblast.
Jinde:

Organizace:

Kontaktní osoba:

Adresa:

Pozice/Funkce:
Telefon:

Telefon:

Fax:

Fax:

Email:

Datum:

Podpis:

Vyplněný dotazník pošlete jako vyplněnou / naskenovanou kopii e-mailem na adresu rac@rac.cz. Na základě vyplněného dotazníku bude zahájeno jednání a příprava rámcové nabídky na provedení bezpečnostního
projektu.
Výše uvedené informace jsou považovány za důvěrné a nebudou v žádném případě sdělovány třetí
straně.
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Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost
poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti
informací v souladu s mezinárodními normami, související národní
legislativou a respektováním individuálních podmínek klientů. Od
roku 1995 pomáhá zajišťovat bezpečnost informací v informačních
systémech organizací státní správy, bank, finančních institucí,
telekomunikačních společností a průmyslových podniků v České
republice i v zahraničí.
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