REFERENCE & ZKUŠENOSTI
VÁŠ ÚSPĚCH S NAŠÍM PŘISPĚNÍM…

Tým RAC je složen z vysoce zkušených pracovníků, kteří disponují rozsáhlými praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi
z projektů realizovaných v Česku, Slovensku, Rakousku, Litvě,
Slovinsku a dalších zemích Evropy. Díky úspěchu jednotlivých
projektů se seznam referenčních klientů neustále rozrůstá a
společnost RAC je tak významnou konzultační společností na
evropské úrovni.
Tým RAC prováděl celou řadu projektů, které mimo jiné pokrývaly:
zavádění systému řízení bezpečnosti informací;
analýzy rizik a bezpečnostní audity;
kontinuitu činností organizace;
penetrační testování a řízení zranitelností ICT;
analýzy rizik a bezpečnostní audity.

Odborníci RAC jsou členy mezinárodních
profesních
organizací
v oblasti
bezpečnosti informací (ISACA, BCI).
Každý
z klíčových
pracovníků
je
držitelem odborné certifikace (CISA,
CISM, CGEIT, CISSP, CCA, QCP, atd.).
Jsou také zváni jako přednášející na
české i evropské
konference
(IS2,
Business and Information Security,
DATAKON, ISACA IT Governance).
Odborníci RAC pravidelně publikují
v bezpečnostních periodikách (DSM,
Bezpečná počítačová síť, Profit).

VÁŠ ÚSPĚCH S NAŠÍM PŘISPĚNÍM V ČESKU…

Tým RAC se podílel na zavádění systému řízení bezpečnosti
informací (ISMS) a připravoval celý systém na certifikaci ve
společnosti Eurotel (nyní Telefónica O2), která jako první
v Česku získala v roce 2004 certifikát podle normy BS77992:2002 (nyní ISO/IEC 27001:2005).

Tým RAC prováděl celou řadu projektů,
které mimo jiné pokrývaly:
příprava na zavedení systému
řízení
bezpečnosti
informací
(ISMS) a systém řízení kontinuity
činností (BCMS);

Tým RAC realizoval bezpečnostní projekty v Litvě pro National
Paying Agency a State Tax Inspectorate. Oba projekty skončily

analýzy rizik a bezpečnostní
audity různého rozsahu (IRM);

úspěšně, což potvrdil i následný kontrolní audit zástupců EU.

příprava plánů pro zajištění
kontinuity činností organizace
(BCM);

Mezi významné projekty také patří provedení analýzy rizik systému společnosti iT-Austria ve Vídni, která byla v roce 1991 založena jako dodavatel veškerých IT služeb pro Erste Bank a Bank
Austria Creditanstalt.
Základem pro poskytování kvalitních konzultací je kontinuální
spolupráce s klienty. Proto tým RAC dlouhodobě, již od roku
2004, podporuje týmy bezpečnostních pracovníků ve významných českých společnostech ČEZ, TO2, ČD a SZIF.
RAC Information Security Training Centre pořádá řadu školení
se zaměřením na bezpečnostní standardy, analýzu rizik, plánování obnovy funkčnosti a další oblasti bezpečnosti informací.
RAC je školícím centrem metodiky CRAMM pro střední a východní Evropu. Školením v RAC Training Centre prošli bezpečnostní specialisté předních českých i zahraničních firem a organizací státní správy včetně NATO.
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penetrační testování a řízení
zranitelností
technické
infrastruktury
organizace
(PENTEST);
analýza dopadů na podnikání
organizace (BIA);
překlady bezpečnostních norem
a standardů (BSI, ČSNI);
vývoj
specializovaných
technických
bezpečnostních
řešení (MILSEC);
školení a vzdělávání specialistů
v oblasti bezpečnosti informací
(EDUSEC);
konzultační podpora v oblasti
bezpečnosti informací (PPP);
posouzení a forenzní analýza dat
v rámci ICT (CFI).

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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