Üzleti rendszerek biztonsági
és funkcionális auditja
Informatikai Kockázatkezelési Tanácsadás

Tudta Ön, hogy a fel nem tárt informatikai hiányosságokból eredő
kockázatok hatással lehetnek a társasága pénzügyi teljesítményére,
az üzleti eredményre?
Biztos benne, hogy a társaságuknál alkalmazott üzleti folyamatok
és a támogató informatikai rendszerek nem rejtenek eddig fel
nem tárt biztonsági vagy funkcionális hiányosságokat?
A szervezetek a fejlődés, illetve a folyamatos megfelelési
kényszer jegyében újabb és újabb megoldásokat
integrálnak informatikai rendszereikbe. A rendszerek
egyre komplexebb formát öltenek, ez pedig számos,
fel nem tárt hiányosságot generálhat. A hiányosságok
komoly információbiztonsági kockázatot hordozhatnak,
ami üzleti oldalról is problémát jelenthet (például
adatszivárgásból eredő profitelmaradást, hírnévvesztés
miatti bevételkiesést, információbiztonsági incidensek
által okozott költségnövekményt). A KPMG biztonsági
és funkcionális auditjai során azonosítja az alkalmazott
rendszerek biztonsági kockázatait, valamint az elvárt és
implementált funkcionalitás közötti eltéréseket.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?
– A biztonsági incidensek száma és azek elhárítási
költségei növekvő tendenciát mutatnak.
– Társaságánál az informatikai rendszerek működése
csak részben felel meg az elvártaknak, a problémák
okai azonban rejtve maradnak.
– Az automatizált folyamatok is rendszeres emberi
beavatkozást igényelnek, ami további költségeket
generál.
– Auditált rendszerek hiányában kételkedik az
azokban tárolt adatok megbízhatóságában.
– Az informatikai rendszerek által generált
kimutatások és riportok nem minden esetben
felelnek meg a valóságnak.
– Harmadik fél – hatóságok, üzleti partnerek – felé
kell bizonyítania a társaságuk üzleti rendszereinek
informatikai megfelelőségét.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?
Biztonsági és funkcionális audit szolgáltatásaink
keretében az alábbi vizsgálatokkal segíthetjük
társaságukat a fenti problémák megoldásában.
A felsorolt szolgáltatásainkat minden esetben
igyekszünk a társaság igényeihez igazítani.
Biztonsági audit szolgáltatásunk keretében:
– áttekintjük az informatikai rendszerek
biztonsági beállításait, valamint feltárjuk
az adatok biztonságát veszélyeztető kockázatokat,
és kontrollhiányosságokat;
– azonosítjuk az alkalmazott informatikai rendszerek
sérülékenységeit;
– testreszabott megoldási javaslataink révén
lehetővé tesszük a rendszerek komplex
működésből eredő kockázatok kiküszöbölését.
Funkcionális audit szolgáltatásunk keretében:
– vizsgáljuk az informatikai rendszerek megfelelő,
előírt üzleti logika szerinti működését;
– azonosítjuk azokat a területeket, amelyek nem
felelnek meg a hatékonysági valamint az üzleti
követelményeknek, ezzel segítve társaságát az
üzleti céljainak hatékonyabb elérésében;
– vizsgáljuk az alkalmazásokba épített kontrollok
kialakításának megfelelőségét és működési
hatékonyságát.
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A vizsgálatok elvégzését követően javaslatot
teszünk kockázatokkal arányos védelmi
intézkedések bevezetésére, hogy kezelni tudja a
szervezet informatikai rendszereiben azonosított
hiányosságokat.

Funkcionális audit során:

Milyen előnyöket nyújtunk?

– az Önök egyedi igényeihez igazított szempontok
alapján értékeljük ki a vizsgált rendszerek beépített
ellenőrzési funkcióit (alkalmazásba épített
kontrollokat);

Biztonsági audit területén:
– független auditorként igazolhatjuk társaságuk
informatikai rendszereinek megfelelő működését
a felügyeleti szervek felé;
– szolgáltatásunkkal jelentősen növelheti
az információbiztonságot, az informatikai
kontrollkörnyezet szükségtelen túlszabályozása
nélkül;
– társaságuk csökkentheti a véletlen vagy szándékos
hibákból, illetve az esetleges külső, rosszindulatú
támadásokból eredő pénzügyi károk bekövetkezési
valószínűségét;
– számos jogszabályi megfelelőségi vizsgálatot
végeztünk, ennek köszönhetően a felügyeleti
szervek ellenőrzési és jogszabály-értelmezési
gyakorlatának megfelelő szolgáltatást nyújtunk.

– gyorsan és hatékonyan növelheti az üzleti
folyamatok kontrolláltságát társasága informatikai
rendszereiben, biztosíthatja az előírt szabályzatnak
megfelelő működését;

– a funkcionális hiányosságokra adott megoldási
javaslatainkkal a társaságuk csökkentheti
a manuális hibajavítási lépések okozta
többletköltségeket;
– a rendszerek funkcionális hiányosságainak
ismeretében, könnyebben meghozható a vezetői
döntés a rendszer további fejlesztéséről vagy
esetleges lecseréléséről.
Javaslatainkat és következeteseinket a társaságuk
adottságait figyelembe véve hozzuk meg, így azok
könnyen kivitelezhetőek és felhasználhatóak.
Szolgáltatásaink külön-külön is igényelhetőek,
társaságuk egyedi igényei szerint.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket
az alábbi elérhetőségeinken.
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