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N o r m y  a  p u b l i k a c e

Aktuální normy a publikace o bezpečnosti

Nový standard pro krizové řízení 
PAS 200:2011 Crisis management. 
Guidance and good practice byl 
připraven s cílem pomoci organizacím 
zvýšit jejich šance na přežití krizových 
událostí. Obsažená doporučení 
se věnují osvědčeným postupům 
přípravy, detekce a odpovídající 
reakce na krizové události. PAS 200 
se dále zabývá strukturou krizového 
řízení, nastavením rolí a odpovědností, 
činnostmi krizového týmu, přípravou 
krizových plánů a komunikačních stra-
tegií. V neposlední řadě také rozebírá 
samotnou podstatu krizových událostí, 
obvyklé příčiny jejich vzniku a postupy 
testování odolnosti organice.

http://shop.bsigroup.com

PAS 92:2011 Code of practice for 
the implementation of a biometric 
system je veřejně dostupnou spe-
cifi kací zaměřenou na elektronické 
biometrické rozpoznávací systémy. 
Při stále klesajících cenách biome-
trických technologií se automatizo-
vané metody rozpoznávání jedince 
stávají stále častějším způsobem 
autentizace. Novinka od Britského 
normalizačního institutu (BSI) se 
věnuje jednotlivým biometrickým 
metodám. PAS 92 nabídne čtená-
řům přehled biometrických systémů, 
doporučení pro jejich výběr, imple-
mentaci a následné provozování.

http://shop.bsigroup.com

Novinka z řady 27k ISO/IEC 
27035:2011 Information technology 
– Security techniques – Information 
security incident management je ten-
tokrát zaměřena na řízení incidentů 
bezpečnosti informací. Věnuje se 
postupům včasné detekce incidentů, 
jejich hlášení, vyhodnocení závažnosti 
a následné reakce. Dává doporučení 
pro identifi kaci existujících zranitel-
ností, posouzení jejich závažnosti 
a přijetí odpovídajících preventivních 
a nápravných opatření. Norma přepra-
covává a nahrazuje původní ISO/IEC 
TR 18044 z roku 2004.

http://www.iso.org/

Publikace Pro Data Backup and Recove-
ry je napěchovaná informacemi o novin-
kách v zálohování a ochraně fi remních 
dat před ztrátou. Podává detailními 
přehled o nejnovějších trendech, vývoji 
a technologiích zálohování. Podrobněji 
pokrývá některé populární zálohovací 
aplikace, jako je Symantec NetBac-
kup / BackupExec, EMC NetWorker 
a CommVault. Rozebírá různé strategie 
zálohování a uvádí příklady konkrétních 
řešení. Kniha, jejímž autorem je Steven 
Nelso, je primárně určena systémo-
vým architektům a administrátorům, 
odpovědným za návrh a implementaci 
technologických řešení zálohování.

http://www.amazon.com/

BIP 2149 Managing Risk and Resilience 
in the Supply Chain je poslední knihou 
uznávaného, nedávno zesnulého brit-
ského odborníka na řízení rizik a řízení 
kontinuity Davida Kaye. V dodavatel-
ských řetězcích existuje velká řada 
událostí, které nelze předvídat, např. 
požár nebo povodeň u výhradního 
dodavatele. Na druhou stranu existuje 
celá řada hrozeb a zranitelností, které 
lze do určité míry pokrýt. Publikace 
poskytuje praktický pohled do světa 
rizik dodavatelských řetězců, dává 
doporučení jak si zajistit větší kontrolu 
a vliv nad dodavateli, obsahuje celou 
řadu případových studií. Kniha je 
vynikajícím zdrojem informací pro 
všechny fi rmy závislé na outsourcingu 
a dodavatelských řetězcích.

http://shop.bsigroup.com

Jak na krizové řízení

Zvládání incidentů bezpečnosti

Biometrické systémy v praxi

Jak zabránit ztrátě fi remních dat

Rizika trochu jinak

Rizika v dodavatelském řetězci

PAS 1010:2011 Guidance on the ma-
nagement of psychosocial risks in the 
workplace je standardem zaměřeným 
na psychologická rizika na pracovišti. 
V současnosti neexistuje jednotný, 
obecně uznávaný standard pro tuto 
oblast. PAS 1010 je tak prvním 
pokusem o ustavení tzv. best practice 
pro hodnocení a zvládání psychologic-
kých rizik, jako jsou psychický stres, 
frustrace, šikana, obtěžování, násilí 
na pracovišti a další. Na přípravě 
standardu se kromě Světové zdravotní 
organizace (WHO) podílely i vybrané 
evropské agentury zabývající se bez-
pečnostní a ochranou zdraví při práci.

http://shop.bsigroup.com
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