MÁTE JISTOTU…?
VÁŠ ÚSPĚCH S NAŠÍM PŘISPĚNÍM…
Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost
poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti informací.
Od roku 1995 pomáhá tým specialistů RAC zajišťovat bezpečnost
informací v informačních systémech organizací státní správy, bank,
finančních institucí, telekomunikačních i průmyslových společností.
Komplexní a systémový přístup k řešení problematiky informační
bezpečnosti v organizaci je jasnou a přímou cestou k dosažení
požadované úrovně zabezpečení informací a informačních systémů
pro všechny klienty RAC. Realizovaná řešení jsou v souladu
s mezinárodními normami, související národní legislativou
a v maximální míře respektují individuální podmínky klientů.
Společnost RAC má jako první konzultační společnost v Česku
zaveden integrovaný systém řízení (IMS), který je certifikován
společností DNV Business Assurance v části systému řízení kvality

Zeptejte se nás na bezpečnost
vašich informací a budete si jisti,
zda děláte bezpečnost podle
uznávaných norem, doporučení a
praktik.
Řadu standardů pro bezpečnost
informací jako jsou
ISO/IEC
27001, ISO/IEC 27002, BS 7799-3,
PAS 56, AS/AZN 4360 a další
doporučení
a praktiky
jsme
přeložili a
interpretovali do
českého prostředí. Tyto standardy
jsou k dispozici jak samostatně
nebo jako součást realizace

(QMS) podle ISO 9001 a v části řízení bezpečnosti informací (ISMS)

projektu zavedení systému řízení
bezpečnosti informací včetně
analýzy rizik.

podle ISO 27001.
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(ISACA, BCI).

ZEPTEJTE SE NÁS A BUDETE SI JISTI…
…že máte správně provedenou analýzu rizik

…že máte řádně pokryta všechna rizika

Metodika RAMSES zaručuje, že při analýze rizik
informačních systémů neopomenete žádné hrozby,

Rozsáhlá knihovna protiopatření, která je součástí
metodiky RAMSES, je kvalitní zdroj pro výběr těch

zranitelnosti a hodnocení vašich dat bude
objektivní. Metodika i soubor softwarových nástrojů

nejefektivnějších opatření, která pokryjí všechna
rizika ohrožující váš systém.

je k dispozici v českém jazyce.

…že sbíráte data rychle a efektivně

…že máte dostatečné znalosti bezpečnosti
RAC

Information

poskytuje

prostor

Security
pro

Training

vzdělávání

Potřebujete zjistit stav čehokoli ve vaší organizaci?

Centre

a profesní

zdokonalení. Každý, od administrátorů až po top
management, si vybere z celé řady školení
pokrývající kompletně oblast bezpečnosti.

Využijte podpory expertního
dotazníkového
®
systému RAC Questor s řadou připravených
oblastí pro dotazníková šetření.

…že je váš e-business opravdu bezpečný
Periodické

…že máte ty správné důkazy o incidentu
RAC je v Česku jediný Znalecký ústav se

testování

a

odstraňování

bezpečnostních slabin ICT systémů formou
automatického řízeného procesu - to je řešení RAC

specializací na bezpečnost informací. Provádíme
zkoumání, která slouží k získávání, analýze,

QualysGuard

vyhodnocování a prezentování důkazů způsobem,

ve verzích Express, Enterprise a PCI.

který je určen primárně pro potřeby soudního
řízení.

…že jsou vaše data dobře chráněna

…že vždy přesně víte co a jak dělat

Způsob zabezpečení informací nesmí omezovat
vaše obchodní cíle. Naše cenově efektivní řešení

Program Partnerské Podpory zajišťuje kvalitní,

jsou vždy přizpůsobena vašim aktuálním potřebám:

nezávislou

a

neustále

dostupnou

konzultační

podporu předních expertů. Můžete si vybrat
z několika variant partnerských programů přesně

Vulnerability

Management,

postavené na „On-demand“ službě QualysGuard

systém řízení bezpečnosti informací (ISMS);
systém řízení kontinuity činností (BCMS);

ten, který vám nejvíce vyhovuje.

řízení informačních rizik;

…že klienti a partneři věří ve váš ISMS

implementace bezpečnostních technologií;

Certifikace

ISMS

podle

mezinárodně

uznávaný

ISO

důkaz

o

27001

je

spolehlivém

zabezpečení informací ve vašem systému. Získáte
tak důvěru klientů, partnerů i veřejných institucí.

řízení zranitelností ICT;
plánování kontinuity činnosti organizace;
bezpečnostní analýza a audity dle standardů;
školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti;
bezpečnostní outsourcing/outtasking.

Risk Analysis Consultants, s. r.o.

Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost
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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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