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Spletna varnost v malih podjetjih
.. Kibernetski napadi prizadenejo podjetja vseh vrst in velikosti. Zaradi samih napadov se pojavljajo nepredvideni stroški, lahko je okrnjen
tudi ugled podjetja, sledi pa dolgotrajno odpravljanje posledic ..

Čeprav so kibernetski napadi resna grožnja, ki
lahko podjetju povzroči ogromno škode, je veliko podjetij, zlasti manjših, nanje nepripravljenih.
Manjša podjetja so pogosto med najboljšimi zaposlovalci, napadi nanje pa niti slučajno niso izključeni, poleg tega pa napad zanje lahko pomeni večjo težavo, kot za velika podjetja. Zakaj?
Če mora majhno podjetje zaradi napada zapreti svoja vrata, pa čeprav za kratek čas, je negativni vpliv zelo velik, veliko večji, kot si ga lahko privošči veliko podjetje z več lokacijami in bolj razpršenimi storitvami. Prav zato je varnost v manjših podjetjih še toliko bolj pomembna.
Podatki so shranjeni in se obdelujejo na stre-

žnikih ter se pretakajo preko različnih naprav,
ki zagotavljajo delovanje omrežja. Pomanjkljive nastavitve podatkovnih baz, operacijskih
sistemov in mrežne opreme … to je le nekaj
vzrokov, ki pripeljejo do nepooblaščene uporabe informacij. Raziskave pogosto pokažejo
sliko kompleksnih in neskladnih sistemov IT, ki
ne ustrezajo niti zahtevam, niti potrebam
podjetja. Zavedati se moramo, da informacijska tehnologija poleg prednosti prinaša tudi
grožnjo delovanju podjetja, zato je prav in celo nujno, da jo stalno nadzorujemo in izboljšujemo. Ena sama ranljivost je dovolj, da v
najslabšem primeru uniči podjetje.
V podjetju Aitsa učinkovito, neodvisno in verodostojno ocenijo skladnost varnostnih nastavitev sistemov, kar s pomočjo objektivnih
metrik omogoča stalno spremljanje uspešnosti procesov.

Kdo potrebuje varne storitve?
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Varne storitve potrebuje prav vsak, ki hrani, obdeluje in izmenjuje pomembne podatke preko
informacijskih sistemov. K upoštevanju varnostnih zahtev pa so posebej vezane organizacije,
ki obdelujejo osebne podatke, organizacije, ki
so zakonsko vezane reviziji, javna in državna
uprava ter ostale organizacije različnih dejavnosti in velikosti, ki se zavedajo pomembnosti var-

nega informacijskega okolja in tveganj.
Podjetnik je s trdim delom postavil svoj posel in
ga naredil uspešnega. Svojo prisotnost na trgu
podpira z uporabo informacijskih sistemov in
interneta: e-pošta, spletna stran, socialna
omrežja. Večino časa in virov namenja strankam
in izvajanju posla. Posledično je bolj podvržen
grožnji spletnega napada kot večje organizacije,
ki si lahko privoščijo lastne IT strokovnjake.

Glavne prednosti in potek sodelovanja
Ponudba podjetja Aitsa zajema visoko specializirano znanje za vrednotenje in oceno stanja IT
sistemov po različnih kriterijih ter sprejemljivi
ceni za prav vse segmente naročnikov. Storitev
lahko opravijo tudi na daljavo in brez poseganja
v vaše sisteme ali v vašo dnevno delovno rutino.
Sodelovanje poteka tako, da naročnik pripravi in
posreduje podatke. V podjetju Aitsa pripravijo
podatke za uvoz v analitična orodja, nato konfiguracije analizirajo in pripravijo poročilo. Svoje
ugotovitve stanja skupaj s priporočili – predlogi
sprememb predstavijo naročniku na zaključnem sestanku. Tako je krog sklenjen.
Pričakujte torej izdelane in objektivne kriterije za
ocenjevanje ustreznosti nastavitev, specializirano znanje, neodvisno in strokovno osebje in najboljše razmerje med ceno in kakovostjo storitve.
Več preberite na http://www.aitsa-is.com/. (P.R.)
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