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Risk Analysis Consultants, s.r.o. je předním
poskytovatelem služeb v oblasti bezpečnosti informací.
Základem našich školení jsou vědomosti předních expertů
v oblasti a jejich dlouholetá praxe. Naši lektoři jsou
nejenom odborníci z naší společnosti. Pro zajištění
špičkové kvality našich školení spolupracujeme s předními
evropskými specialisty. Všichni účastníci dostávají
podrobné školící materiály a vybavení. Školení jsou
organizována standardně v Praze a tím jsou dobře
dosažitelná pro zájemce z celé Evropy.
V závislosti na typu školení využíváme ty nejvhodnější
dosažitelné prostory s plným zázemím pro zajištění
pohodlí účastníků. V případě zájmu organizujeme školení také u klienta. Protože však pro určité typy kurzů
potřebujeme určité vybavení (počítače nebo jiná zařízení), kontaktujte našeho Course Managera. Naše
školení jsou ceněna nejenom pro vysokou profesionalitou, ale i pohostinností a doplňkovými službami. Navíc
rádi pomůžeme s organizováním vaší cesty nebo ubytováním. Objednávat můžete on-line na webu nebo
jakýmkoliv jiným způsobem. Rádi vás budeme informovat o všem, co vás kolem našich školení zajímá.
Aby vzdělávání bylo efektivní, musí odpovídat svou náročností i zaměřením znalostem a zkušenostem
studenta. Aby bylo dosaženo maximálního přínosu pro naše klienty, jsou naše vzdělávací programy
realizovány různorodou formou, v několika úrovních pokročilosti a v problémově orientovaných na sebe
navazujících modulech.

Forma realizace modulů

Struktura kurzu

Každý z modulů má specifickou formu realizace,
která vyplývá z jeho zaměření a úrovně pokročilosti.

Kurzy na úrovni pokročilého a specifického zvládnutí
problematiky se strukturou osnovy přizpůsobují

Zpravidla se jedná o kurzy, semináře a školení.
V případě modulů, jejichž cílem je specifické

podmínkám klienta tak, aby byly zčásti zaměřeny do
jeho prostředí. U kurzů na úrovni specifického

zvládnutí problematiky, využíváme takových forem

zvládnutí problematiky může být potom v případě

jako jsou strategické hry, praktický trénink a
podobně.

zvláštních
požadavků
dohodnuta
struktura
individuálně, a to minimálně 30 dnů před vlastní

Úroveň pokročilosti Základní rozdělení modulů je
upřesněno pomocí tří na sebe navazujících úrovní

realizací modulu. Délka realizace modulu je závislá
na obsahu problematiky a na velikosti podílu

pokročilosti, které specializují obsah a pokročilost
cílové skupiny posluchačů.

praktické části v kurzu.

Cena kurzu

Místo a délka realizace modulu
Vlastní výuka probíhá zpravidla v prostorách naší

Cena kurzu se odvozuje od počtu osob účastnících
se školení a délky školení. Tato cena je stanovena

společnosti či našich partnerů nebo po vzájemné
dohodě přímo u objednavatele. Kurz se zpravidla

pro každý modul a každou úroveň pokročilosti
individuálně, přičemž ale platí, že cena za moduly

skládá z vyučovacích hodin dlouhých 45 minut.
Délka kurzů na úvodní úrovni je určena standardně

na stejné úrovni pokročilosti se příliš neliší.

pro jednotlivé moduly, délka kurzů na obou
pokročilých úrovních je stanovena individuálně.

RAC ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
Základní kurzy jsou podávány zejména jako úvod do
určité oblasti a dávají účastníkům dostatečné vědomosti
pro pochopení problematiky ochrany informací a pro
řešení základních úkolů v oblasti řízení jejich
bezpečnosti. Jsou vhodné pro všechny zájemce o
bezpečnost informací a jsou ceněny zejména
managementem odpovědným za rozhodovací procesy
v oblasti zajištění ochrany informací.

Kurzy pro pokročilé jsou určené pro získání detailních
vědomostí v oblasti bezpečnosti informací. Jsou
optimálním skloubením teoretických a praktických
vědomostí, teorie je doprovázena množstvím
praktických poznatků a případovými studiemi.

Kurzy pro experty jsou organizovány jako detailní
objasnění určité specifické bezpečnostní problematiky.
Jsou určeny pro specialisty, kteří se chtějí zdokonalit v
určité konkrétní oblasti. Jako témata kurzů vybíráme vždy
aktuální problémy v oblasti bezpečnosti informací.

Speciální kurzy jsou organizovány na základě vašich
konkrétních potřeb nebo požadavků. Naši lektoři jsou
schopni pokrýt téměř všechny vaše požadavky i díky
širokému spektru našich kontaktů na přední specialisty
a partnery v Evropě i ve světě. Pro bližší informace
kontaktujte našeho Course Managera, který vám
zprostředkuje spojení na odpovídajícího specialistu.

Semestrální vzdělávání je systém
speciálně
připravených souborů školení. Tento způsob vzdělávání
je určen pro každého, kdo chce získat systematické a
hluboké vědomosti v určité oblasti bezpečnosti
informací. Školení jsou organizována jako intenzivní
vzdělávání v určité oblasti nebo jako dlouhodobé
vzdělávání pracovníků na odpovídajících pracovních
pozicích v organizaci. Semestrální vzdělávání je
ukončeno závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi
obdrží certifikát potvrzující dosaženou úroveň
vědomostí.
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Kurzy pro vrcholový management Risk
Analysis Consultants Information Security
Training Centre připravilo speciální sadu
školení určenou pro vedoucí pracovníky. Tato
školení jim dávají nezbytné vědomosti pro
zabezpečení odpovídající ochrany a řízení
bezpečnosti informací v jejích organizacích.
Absolvováním těchto kurzů si vedoucí
pracovníci zdokonalí své vědomosti v oblasti
určení správné role informací v jejich
podnikatelských záměrech a ve způsobech
jejich odpovídající ochrany, jako jedné
z klíčových konkurenčních výhod v současném
evropském integračním procesu.

Školení bezpečnostních manažerů. Risk
Analysis Consultants Information Security
Training Centre připravilo speciální sadu
školení určenou pro manažery bezpečnosti a
ostatní pracovníky, kteří jsou v organizacích
odpovědni za návrh a implementaci
bezpečnosti informací a identifikaci
bezpečnostních opatření. Školení jsou vhodná i
pro ostatní členy bezpečnostních výborů/komisí
organizace. Jsou koncipována jako praktická
implementace způsobů a procesů řízení
bezpečnosti informací. Vycházejí ze zkušeností
lektorů při implementaci “best practicies” a
odpovídajících norem a standardů.

Produktová školení Risk Analysis Consultants
Information Security Training Centre organizuje
intenzivní
kurzy
používání
specifických
analytických nástrojů a prostředků zajištění
bezpečnosti informací. Jsou školeny vybrané
špičkové produkty a nástroje používané pro
analýzu a implementaci systému řízení
bezpečnosti
informací.
Školení
jsou
organizována pro dosažení základní, expertní a
profesionální úrovně schopností využívat daný
prostředek. Po úspěšném složení závěrečné
zkoušky dostanou účastníci odpovídající
certifikát, potvrzující dosaženou úroveň jejich
vědomostí.

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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