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ינואר 0216
מנהל  /בעל עסק!
כל חברה ,רשות או עסק תלויה היום במידה כזו או אחרת במערכות המחשוב והמידע שלה.
הנהלת החשבונות ,ניהול כוח האדם ,רצפת הייצור ,אתר האינטרנט של העסק ,מידע קריטי
ורגיש על לקוחות ,ספקים ועובדים .מידע רגיש במיוחד על מכרזים ,הצעות מחיר והתנהלות
עסקית ,מידע כלכלי חשוב.






האם אתה באמת בטוח שהמערכות שלך לא חשופות לפריצה ?
האם אתה חושש שניתן להפיל את המערכות שלך ולגרום לשיבושים קשים ?
האם יש לך כלים ונהלים למנוע מחדלי מחשוב  /אבטחת מידע ?
האם אי פעם עברת ביקורת אבטחת מידע מגורם חיצוני מקצועי ובלתי תלוי ?
האם אתה ישן טוב בלילה ובטוח שהמידע הרגיש שלך שמור מכל משמר ?

עצור וחשוב לרגע על כל המידע שברגע אחד יכול להיות אצל המתחרים שלך על השולחן.
על נתונים שאם ייצאו מתחת ידיך לנחלת הכלל יכולים להמיט עליך אסון עסקי ,משפטי ,כלכלי
או לפגיעה אנושה במוניטין ומבוכה מול לקוחות.
עצור וחשוב לרגע מה יקרה אם מחר יתמוטט מערך המחשבים שלך לחלוטין.
אנו נבצע בשבילך ביקורת אבטחת מידע מקיפה ,הכוללת בדיקת ארכיטקטורת הרשת ומערך
אבטחת המידע תוך בדיקת כל האלמנטים הנדרשים וקיום נהלי המחשוב ,ואף מבדקי חדירה
).(Penetration Testing
בסיום הביקורת נגיש לך דו"ח מקיף ומלא עם המלצות לתיקון הליקויים שנמצאו ,כדי שלא
חלילה תיתפס "עם המכנסיים למטה" וכדי שפשוט תוכל לישון בשקט בלילה.
נשמח גם ללוות אותך לקבלת תקן אבטחת מידע מחמיר של מכון התקנים – למשל תקן
 ISO 17799 ,ISO 27002 ,ISO 27001ואף תקנים אחרים כגון .PCI-DSS

מחיר של ביקורת מקצועית מתחיל ב  + ₪ 6400-מע"מ בלבד .אל תחסוך והזמן כעת.
זכור את כלל הזהב  -ישנם שלושה בעלי מקצוע שאם תקמץ ותחסוך עליהם היום קצת
כסף ,תשלם עליהם ביוקר ובריבית דריבית מחר – רופא ,עו"ד ומומחה אבטחת מידע....
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