Predstavitev
Poslanstvo podjetja VITALIT je spodbujati organizacije in posameznike, da sledijo najboljšim praksam v informacijski
tehnologiji. Želimo si, da bi Slovenija postala izhodiščna država za najboljše tehnološke prakse, s poudarkom na
kibernetski varnosti.
Naša metodologija je, pragmatično slediti osnovnim smernicam in ohranjati preprost proces evolucije sistemov. Kot
osnovo, upoštevamo dobre prakse računalništva in mednarodne nepristranske standarde in s tem zagotavljamo, da
so konfiguracije in nastavitve sistemov na ravni visokotehnološke kibernetske varnosti.
V ta namen podjetje VITALIT nudi svetovalne storitve.
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Pregled in ocena IKT sistemov,
Kibernetska varnost – etični poskus vdora - fizično in logično,
Vzdrževanje IKT sistema,
Računalniško namizje kot storitev,
Vzpostavitev in vzdrževanje zasebnega oblaka,
Razvoj programskih rešitev,
Optimizacija in svetovanje pri prenovi poslovnih IT procesov,
Strokovna pomoč pri licenciranju programske opreme in skladnosti,
Optimizacija licence za uporabo računalniških programov,
Pregled in optimizacija načrta za okrevanje IT,
Pregled upravljanja uporabniških računov in z njimi povezane strojne opreme,
Pregled IT procesa za izmenjavo občutljivih podatkov,
Pregled dokumentacije IT postopkov,
Pregled IT navodil za delo in politik,
Pregled občutljivosti podatkovnih in izhodnih naprav,
Pregled SLA pogodb z zunanjimi izvajalci, vezano na IT, odkritje kritičnih točk Iz tehničnega vidika.

Prepričani smo, da boste z našo pomočjo izpopolnili potrebe sodobnih delovnih mest in najboljših praks ter
varnejšega in učinkovitejšega informacijskega okolja.

Kaj ponujamo?
Organizacije in podjetje, se soočajo s hitrimi tehnološkimi spremembami in s tem povezanimi izzivi, ki preprečujejo
učinkovito in varno uporabo tehnologij.
Neskladnost s standardi kibernetske varnosti imajo lahko za posledico nedoseganje načrtovanih poslovnih ciljev
poslovanja z interno politiko, delovnimi navodili in pravilniki ter operativnega tveganja ali neskladnosti s poslovno
računalniško politiko, zaradi česar npr. lahko naleti na možen kibernetski vdor, uhajanje podatkov zaupne narave
oz. tajnih podatkov.
Zagotovo pa je, da neskladnost lahko vodi v zmanjšanje ugleda podjetja in vodstva ter dopušča možnosti za uhajanje
informacije ter druge možne incidente.
Kot uveljavljeni strokovni svetovalci na poslovnem in tehnološkem področju organizacijam nudimo, v predstavitvi
omenjene storitve, kot tudi pomoč pri pripravi poročil in priporočil ter predajo znanja, katerega boste lahko
uporabili, kot izhodišče pri doseganju ciljev za izboljšanje procesov, sistemov in kibernetske varnosti v vašem
informacijskem okolju.
Nastopamo ko desna roka vodstva in govorimo enak jezik, odkrivamo, ocenjujemo in predlagamo, kaj se organizaciji
najbolj obrestuje na IKT področju.
Ker naj bi podjetja nenehno dopolnjevala varnostne politike, kritična področja in izvajale ukrepe za izboljševanje
sistema varovanja informacij, nudimo nepristranske in neodvisne svetovalne storitve za izboljšavo obstoječih
procesov, dokumentov in sprejem novih.
Nudimo sprotno in splošno usposabljanje med samim potekom projekta, z namenom konkretnih izboljšav
v vsakodnevnih delovnih procesih, katere bodo izhajale iz najdb kritičnih točk v vašem informacijskem okolju.
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Identifikacija kritičnih točk,
Ugotovitev potreb za zagotoviti izboljšanje skladnosti poslovanja,
Izboljšanje kibernetske varnosti,
Usposobitev osebja za delo v varnem okolju skladno s politiko podjetja,
Optimizacija programskih licenc,
Drugo, po dogovoru.

Primer projekta Cybersecurity
Projekt je kombinacija zgoraj opisanih storitev, ki jih izvedemo na podlagi sestankov in intervjujev.
Za etični poskus vdora uporabimo vrsto tehnik, programsko opremo in hekersko namensko strojno opremo ter
metode socialnega inženiringa in ugotavljamo, kakšna je možnost dostopa do podatkov v vaši organizaciji (v večini
primerov najkasneje v 16urah dosežemo podatke zaupne narave). Prav tako preverjamo trenutno stanje in skladnost
s potrebami, ki jih opisujejo najboljše IT prakse ter s tem zagotavljamo skladnost z internimi politikami.
Vsak pregled je preverjen in analiziran, na koncu pa dostavljeno poročilo s predlogi in možnimi rešitvami.

Projektni viri (Primer projekta Cybersecurity)
Delamo z vašimi zaposlenimi, zato prosimo za dodelitev koordinatorja, ki je seznanjen s projektom ter je, po
predhodnem dogovoru, na voljo v primeru potrebnih pojasnil ali podpore z vaše strani.
Predlagamo, da se v času projekta okolje ne spreminja in ne sprejema dodatnih ukrepov, kajti želimo omogočiti
dejanski pogleda na dejansko stanje sistema.
Za delo potrebujemo podpisano soglasje, da nam je dovoljeno izvajanje poskusov etičnega vdora. Ob tem
zagotavljamo, da ne bomo uničili fizičnih ali logičnih delov sistema. Prav tako ne onemogočimo vaših storitev in ne
vplivamo na operativno delovanje podjetja.

Rezultati projekta
Opis
Poročilo o dejanskem stanju IT okolja
Priporočilo o potrebnih popravkih in možnih rešitvah, optimizaciji
Vzpostavitev socialno varne kulture podjetja in kibernetske varnosti kot vrednote zaposlenih
Pomoč pri izboru, integraciji ter implementaciji potrebnih sistemov in vzdrževanje
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CERTIFIKATI

N

a področju tehnologije

strokovno aktivno 15 let. Uradni
Microsoft Predavatelj.
Microsoftovi certificirani trenerji (MCT)
so vrhunski tehnični strokovnjaki na
področju Microsoftovih tehnologij.
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Kibernetska varnost
Microsoft predavatelj (MCT)
Informacijska tehnologija
Migracije in nadgradnje
Skrbni pregledi
Strateško načrtovanje
Skladnost poslovanja
Optimizacija procesov
Digitalizacija podjetij
Svetovanje

Pri delu varnostnega inženirja sledi
besedam, ki jih je slišal od enega od
svojih profesorjev: "Če želite premagati
hudiča, se morate naučiti vseh njegovih
veščin.

ZAKLJUČEK
Veselimo se sodelovanja z vami in si resnično želimo podpreti vaša prizadevanja za izboljšanje kibernetske varnosti
IT okolja s storitvami, ki jih ponujamo v tem predlogu, kot tudi drugih storitev, ki smo jih zapisali v predstavitvi.
V primeru vprašanj smo vam na voljo na telefonski številki 051 684 419 ali e-pošti german@vitalit.si.
S prijaznimi pozdravi,

German Vitali

