ISO 27001 Information Security
Management System
Bruk mindre tid på IT-sikkerhetsledelse og GDPR-compliance
og få et mer nøyaktig bilde av bedriftens informasjonssikkerhet

Hvis du må følge standarder eller god praksis for informasjonssikkerhet, gir Secure ISMS deg bedre
effektivitet og mulighet for enklere å vurdere hvor mye sikkerhet din bedrift trenger. Du behøver ikke
lenger kompliserte regneark for risikovurdering, og du kan droppe de tykke sikkerhetshåndbøkene.
Secure ISMS gir deg en rekke snarveier for å etterleve samsvarskrav som ISO 27001/2 og
EUs persondatalov (GDPR) – og du får fullstendig kontroll på repeterende oppgaver.
Med Secure ISMS er det enkelt å holde bedriftens beredskapsplaner og katastrofeopprettingsprosedyrer oppdaterte og tilgjengelige for dem som må kjenne til disse. Secure ISMS støtter alle
vanlige standarderfor informasjonssikkerhet og leveres med innholdsmaler som sparer tid når
du jobber med IT-sikkerhet.

Fordeler med Secure ISMS
•
•
•
•
•
•
•

Samler og strukturerer din IT-sikkerhetsdokumentasjon
Bedre sikkerhet: Du kan prioritere innsatsen og gjøre IT-sikkerheten operativ i hele virksomheten
Trygghet med anerkjente standarder, f.eks. ISO 27001/2, EUs persondatalov, PCI DSS og Cobit.
Gir oversikt over bedriftens aktiviteter
Individuelt: Det er enkelt å tilpasse SecureAware til selskapets bedriftskultur og sikkerhetsbehov
Tar i bruk eksisterende dokumenter
Sparer tid og effektiviserer eventuelt konsulentarbeid

Policy & Compliance
Gir deg kontroll over informasjonssikkerheten i din bedrift:
• Maler til IT-sikkerhetspolicy og -regler
• Styring av policy, regler og prosedyrer
• Krav-bibliotek med kartlegging og mangelrapporter over samsvar
iht. ISO 27001 og persondatalovgivning
• Versjonering, publisering, oppgavestyring og intern audit
• Phishingtest & bevissthets-quizzer

Risk Management
Profesjonell IT-risikostyring på kortere tid:
• Risikohåndtering (treatment)
• Business Impact Assessment
• Risikofokusert aktiva-database
• Risikovurdering av leverandører og skytjenesteleverandører
• Automatisk risikorapportering

Beredskap
Alltid oppdaterte og tilgjengelige beredskapsplaner:
• Tidsbesparende innholdsmaler til beredskapspolicyer, beredskapsplaner
og katastrofegjenopprettingsprosedyrer
• Workflow for oppdatering, testing og øvelser med planene
• Full versjonsstyring
• Håndtering av et vilkårlig antall planer i en fleksibel struktur
• Oppfyller ISO 22301

GDPR
Enkel og kontinuerlig compliance med GDPR:
• Tidsbesparende innholdsmaler på norsk
• Data Flow Mapping
• Support for DPIA
• Effektiv rapportering av databrudd
• DPO Dashboard
• GAP-analyser
• Awareness-kampanjer
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