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POVZETEK
Informacijska varnostna politika je relativno nova panoga, podvržena nenehnemu
spreminjanju, ki je posledica vse hitrejšega razvoja informacijske tehnologije.
Naloga informacijske varnostne politike je, da vzpostavi takšen nivo varnosti, ki
podjetjem zagotavlja zanesljivo delovanje njihovih informacijskih sistemov, kar je
naloga managementa informacijske varnosti. Management informacijske varnosti
ima v GRAWE Zavarovalnici, d. d., še posebej pomembno mesto, saj
zavarovalničarji upravljajo z najobčutljivejšimi osebnimi podatki, in njegova naloga
je, da zagotovi varnost osebnih podatkov, ki so mu bila zaupana.
Skladno z razvojem informacijske tehnologije so se razvijali standardi, ki
postavljajo osnovne temelje organiziranosti informacijskih sistemov v podjetjih in
hkrati omogočajo vgradnjo kontrolnih elementov, s katerimi lahko nadziramo
informacijske sisteme, s katerimi upravljamo in spremljamo njihova morebitna
odstopanja od zastavljenih ciljev. Informacijski sistemi v Grawe Zavarovalnici,
d. d., so del povezanega informacijskega sistema več kot desetih zavarovalnic
Grawe koncerna in posledično je zaradi optimizacije ter nižanja stroškov določena
informacijska infrastruktura skupna. V zavarovalnici GRAWE sledimo standardom
in priporočilom, ki v sodobnem informacijskem okolju tvorijo jedro zagotavljanja
informacijske varnosti, in smo jih uspešno vključili v naše informacijske poslovne
procese.
Sedanje stanje informacijskih procesov v zavarovalnici je posledica konsolidacije
in informatizacije prejšnjih ločenih poslovnih procesov, s čimer smo povečali
učinkovitost in preglednost informacijsko-poslovnih procesov.

Ključne besede:
varnost informacijskih sistemov, management varnosti, informacijska varnostna
politika, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, COBIT, ITIL, analiza tveganj, upravljanje
tveganj
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SUMMARY
Information security policy is a relatively new sector that is undergoing constant
change. as a result of the accelerating developments in information technology.
The task of the Information Security Policy is to establish a level of security, which
provides businesses with reliable operation of their information systems. In
GRAWE Zavarovalnica d.d. management of information security has a important
place. As an insurance company we manage sensitive personal data, thus
information security management has to ensure the security of this data.
In accordance with the development of information technologies, standards have
developed, which set the basic foundations of organizational information systems
in enterprises and at the same time allow the installation of control elements which
can control the information systems to manage and monitor any deviations from
their targets. Information systems in Grawe zavarovalnica d.d. are part of the
integrated information system for more than ten insurance companies Grawe
Group. Consequently in order to optimize and cutting costs it is provided the total
IT infrastructure. At GRAWE Zavarovalnica d.d. we follow the standards and
recommendations made by international information standards organizations with
focus on ensuring a secure information system and therefore we have them
integrated into our information business processes.
Due to consolidation of the previously separated business processes into one, our
information system has increased efficiency and transparency of information and
business processes.

Keywords:
Information systems security, security management, information security policy,
ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002, COBIT, ITIL, Risk Analysis, Risk management
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1. UVOD
Varnost je osnovna kategorija človeštva in sodobne informacijske družbe, v kateri
živimo. Živimo v času globalizacije in naraščajoče odvisnosti od informacijske
tehnologije, kjer je dostopnost do želenih podatkov samoumevna. Odvisnost od
informacijskih sistemov presega vlogo posameznika, zato mora svojo vlogo v tem
primeru odigrati zakonska regulativa držav, pri čemer je to v tem trenutku
preneseno na industrijsko razvite države. Odvisnost od informacijske tehnologije je
vzrok, da vedno več pozornosti posvečamo varnosti informacijskih sistemov.
Varnost in zaupanje v informacijske sisteme je dandanes ključno vprašanje. V tem
delu bo predstavljen management varnosti informacijskih sistemov v Grawe
Zavarovalnici, d. d., (v nadaljevanju zavarovalnica), ki je del koncerna, ki ga tvorijo
zavarovalniška, bančna in nepremičninska podjetja.
Odvisnost od informacijskih sistemov pomeni tudi ranljivost, in dejstvo je, da
gospodarska škoda v primeru zlonamernih vdorov v informacijske sisteme podjetij
ni več geografsko omejena. Globalizacija je s pomočjo informacijske tehnologije
pustila svoj pečat tudi tu. (Ne)varnost je omejena z ozaveščenostjo uporabnikov in
tu svojo vlogo v poslovnem okolju odigra management varnosti informacijskih
sistemov. Raziskava, ki jo je opravila IDC Worldwide SMB Market med letoma
2005 in 2008, kaže, da se je za 30 % povečalo število nepooblaščenih odlivov
informacij in 70 % od tega je bila posledica internih odlivov v podjetjih.
Management varnosti informacijskih sistemov je kontinuiran proces, ki vključuje
parametre, kot so: zaupnost, celovitost in dostopnost informacijskih sistemov. Z
razvojem informatike in informatizacije poslovanja so se spremenili tudi poslovni
procesi podjetij. Razvoj informatike je v zadnjih desetletjih dosegel nasluten
razmah, kar zahteva celovit pristop in reorganizacijo informatike in informacijske
varnostne politike v podjetjih, saj danes v središču pojmovanja informatike ni več
računalnik, ampak informacija.
Na naraščajočo odvisnost od informacijskih sistemov je že pred skoraj dvema
desetletjema opozoril Peter Drucker, ko je dejal, da širjenje informacijske
tehnologije v poslovnem okolju spreminja vlogo informacijskih sistemov, saj kot
delovno sredstvo postaja enakovredna virom, kot so delo, zemlja in kapital
(Drucker, 1993, 11). Odvisnost od informacij in podatkov se v zadnjih letih
ekspotencijalno povečuje. Analize kažejo, da se bo ta odvisnost še stopnjevala.
Gartnerjeva raziskava (Information Security Governance, 2006, 16) je pokazala,
da se bo v roku 10 let odvisnost od informacij povečala za 30-krat. Glede na
težave, ki jih ta razvoj lahko prinese, je potrebno, da se odgovorni z vso resnostjo
lotijo teh izzivov.
Velik del teh izzivov bo od vlade preložen na ramena direktorjev in odgovornih v
podjetjih za varovanje informacij in informacijskih sistemov. Varnost informacijskih
sistemov različne vlade rešujejo na različne načine, predvsem z ustrezno
zakonodajo, s katero se določajo osnovni pravni okvirji, vse ostalo pa je večinoma
prepuščeno podjetjem in odgovornim v podjetjih za varnost informacij. Osnovne

7
smernice informacijske varnosti so bile postavljene z BS7799-1 ter s strani OECD
z Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a
Culture of Security. S tem so bili postavljeni okvirji, ki usmerjajo in enotijo
upravljanje informacijske varnosti.
1.1.

Opredelitev raziskovalnega področja

Z vse hitrejšim razvojem informatizacije poslovanja in večanjem vpliva
informatizacije na poslovne procese v podjetjih narašča potreba po uvajanju
varnostne politike informacijskih sistemov. Uvajanje pomeni predhodno spoznanje
pomembnosti varnostne politike, pomeni zastavitev ciljev in rešitev, ki jih mora
varnostna politika nuditi, pomeni določitve in prevzem odgovornosti, in predvsem
zagotovitev, da je spremljanje in spreminjanje varnostne politike kontinuiran
proces, ki se nenehno odvija. Varnost informacij in informacijskih sistemov ima v
okolju zavarovalnic še toliko večji pomen, saj zavarovalnice razpolagajo z veliko
količino osebnih podatkov in je varnost osebnih podatkov ključnega pomena. V
Sloveniji to področje urejajo ZVOP-1 (zakon o varstvu osebnih podatkov),
ZVDAGA (zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih) ter
ZASP (zakon o avtorskih in sorodnih pravicah).
Uspešni vdori v informacijske sisteme širom po svetu povzročajo veliko materialno
in poslovno škodo. V raziskavi izhajamo iz pomena vpeljave, nadzora in
upravljanja varnosti informacijskih sistemov ter potrebe po sprejetju varnostne
politike informacijskih sistemov kot sestavnega dela poslovne politike podjetja.
Vzporedno z razvojem informatizacije poslovanja se razvijajo in nadgrajujejo
standardi in modeli, ki opredeljujejo informacijsko varnostno politiko ter upravljanje
informacijskih sistemov. Raziskali bomo pomen uspešne uvedbe informacijske
varnosti in ozaveščenosti vseh udeležencev poslovnih procesov.
V poslovnem okolju zavarovalnice, ki ga raziskujemo, se informacijsko varnost
povezuje s pooblaščenostjo uporabe informacij, lastništvom podatkov, zaupnostjo,
celovitostjo in dostopnostjo podatkov. Osnovni raziskovalni problem je, da
ugotovimo učinkovit model vodenja informacijske varnosti.
Uprava zavarovalnice je kot najvišji organ zavarovalnice odgovorna za
sprejemanje informacijske varnostne politike ter pravilnikov, s katerimi se
omejujejo in nadzorujejo tveganja, ki se pojavljajo pri poslovanju zavarovalnice.
Vsi zaposleni pa so dolžni izvajati določila teh politik v praksi.
V magistrskem delu izhajamo iz vodilnih varnostnih standardov in primerov dobre
prakse upravljanja. Posvetili se bomo predvsem: ISO/IEC 27001, COBIT-u in ITILu. Ostale bomo na kratko predstavili in ponazorili stičišča s prej omenjenimi.
Osredotočeni bomo na vlogo managementa informatike in upravljanja varnosti
informacijskih sistemov.
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1.2.

Namen naloge in zadani cilji

Zakaj so nekatera podjetja vedno boljša od svoje konkurence? Glede na našo
tematiko bi odgovor lahko bil: ker znajo pravilno ovrednotiti pomen informacijskih
sistemov za poslovno uspešnost podjetja. Informatizacija poslovanja je v današnji
družbi prevzela vodilno vlogo v poslovnih procesih podjetij in temu primerno jo
moramo vrednotiti in obravnavati. Z razširjenostjo pa raste tudi ranljivost in
možnost izgube nadzora, zaradi česar v zadnjem desetletju bliskovito pridobivajo
na pomenu standardi in priporočila varovanja informacij, ki nam pomagajo
obvladovati in ustvarjati takšne informacijsko-poslovne procese in okolja, ki s
prenovo obstoječih delovnih in poslovnih procesov povečujejo učinkovitost in
hkrati večajo varnost informacij v informacijskih sistemih. Izboljšani delovni procesi
v podjetjih povečujejo varnost ter učinkovitost informacijskih sistemov, in če so
pravilno uvedeni, vplivajo na povečano zadovoljstvo zaposlenih.
Namen in cilj raziskave je v:
• teoretičnem delu prikazati pomen informacijske varnosti in managementa
varnostne politike za poslovanje podjetja. Preučili bomo standarde, ki
opredeljujejo varnostno politiko ter modele in priporočila dobre prakse za
gradnjo varnih in učinkovitih informacijskih procesov:
o pregled ISO/IEC 2700x varnostnega standarda, Basel II, EURO SOX
in zakonodaje, ki ureja to področje,
o pregled modelov priporočil in dobre prakse za gradnjo informacijskih
procesov ITIL, COBIT ...
o pregled ključnih dejavnikov upravljanja informatike vključenih v
raziskavo,
o pregled ključnih dejavnikov upravljanja informacijske varnosti,
o preučitev pomena CIA-trikotnika (Confidentiality – zaupnost, Integrity
– integriteta, Availability – dostopnost),
o preučitev varnostne politike v izbrani zavarovalnici.
• empiričnem delu raziskave ugotoviti, kako poteka prenos teoretičnih
standardov in priporočil dobre prakse v dejansko okolje zavarovalnice in
poslovni segment, v katerem deluje. Raziskali bomo problem prepletanja
funkcionalnosti in omejevanja varnostne politike v poslovnih procesih
informacijskih sistemov po naslednjih korakih:
o ugotovili bomo prepoznavnost in upoštevanje obravnavanih
varnostnih standardov v obliki informacijske varnostne politike v
zavarovalnici,
o ugotovili bomo uspešnost upravljanja in delovanja informacijske
varnostne politike v zavarovalnici,
o preučili bomo koristi, ki jih doprinesejo modeli na osnovi priporočil in
dobre prakse,
o preučili bomo uspešnost CIA-trikotnika (Confidentiality – zaupnost,
Integrity – celovitost, Availability – razpoložljivost) v zavarovalnici.

9

Zadani cilj te raziskovalne naloge je, da na osnovi raziskane teorije varnostne
politike informacijskih sistemov in sistemov upravljanja, pripravimo prilagojen ter
čim varnejši in učinkovitejši model vodenja in kontrole informacijske varnosti v
zavarovalnici. Uspešna informacijska varnostna politika mora biti takšna, da se
uporabniki informacijskih sistemov zavedajo pomena varnostne politike, in da je
zapisana v ustrezni in uporabnikom razumljivi varnostni politiki, ki je potrjena od
vodstva zavarovalnice in posredovana uporabnikom.
V raziskavi bomo prikazali stopnjo informacijske varnosti v srednje veliki slovenski
zavarovalnici ter potrebo po spremembah v organiziranosti informacijskih
sistemov, ki so posledica razvoja informacijske tehnologije in posledično
informacijskih procesov.
1.3.

Predpostavke in omejitve raziskave

Raziskava temelji na predpostavki, da je od managementa varnosti informacijskih
sistemov odvisna vpeljava in nadzor informacijske varnostne politike ter načel
dobre prakse v podjetjih, saj ni neposredno zakonsko zavezujoča, brez ozira na to,
da ima glede na svojo dejavnost in organizacijsko obliko letne preglede
informacijskih sistemov od pooblaščene zunanje revizijske hiše. Obenem pa
obdelava informacij in podatkov, s katerimi se razpolaga, podleže vrsti zakonov, ki
urejajo področje obdelave podatkov.
Nadaljnja predpostavka, iz katere smo izhajali, je, da je informacijska tehnologija
hitro spreminjajoče se področje z vedno več poskusi vdorov v informacijska
poslovna okolja, kar poslovnim subjektom prinaša materialno in nematerialno
škodo. Ne glede na vse navedeno je bistvenega pomena ozaveščenost.
Ozaveščenost uporabnikov in obdelovalcev informacij ter podatkov v poslovnih
aplikacijah podjetja bistveno zmanjšuje ranljivost podjetij (npr. socialni inženiring).
Omejitve v raziskavi so:
o da smo se omejili na konkretno podjetje, ki pa je le sestavni del poslovnega
okolja, v katerem se nahaja, in bodo izsledki raziskave morebiti omejeni,
o model varnostne politike bo pripravljen tako, da bo varnostna politika
zavarovalnice podrejeni del varnostne politike zavarovalnega holdinga, ki ji
pripada, saj je sestavni del informacijskega sistema celotnega holdinga,
o ker obravnavamo dejansko podjetje, ne bomo prikazali vseh podatkov, s
katerimi razpolagamo, kar pa ne bo vplivalo na verodostojnost in
konsistentnost ugotovitev,
o implementacija varnostne politike bo prikazala realno potrebo po
reorganizaciji obstoječega stanja in kontinuirano potrebo po aktualiziranju
varnostne politike informacijskih sistemov.
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1.4.

Uporabljene metode raziskovanja

V raziskovalni nalogi bomo glede na kompleksnost obravnavane tematike uporabili
različne metode. Osnovna uporabljena metoda bo splošna raziskovalna metoda
spoznavnega procesa z izhodiščem v analizi stanja in z zaključkom sinteze novih
spoznanj. Gre za model spreminjajoče se varnostne politike v podjetju.
Nadalje bomo uporabili:
o metodo preučevanja informacijske varnosti pred in po uvedbi ustrezne
varnostne politike,
o usmerjeni intervjuji, kjer bo zajet vzorec, pridobljen na podlagi podatkov
intervjuvancev, za katere se pričakuje visoka stopnja varnostne
ozaveščenosti, ter
o vprašalnik, kjer vzorec anketiranih, ki bodo dobili vprašalnik, predstavlja
strukturo vseh zaposlenih.
Preučevanje bo potekalo v 2 fazah. V prvi fazi bomo na podlagi zakonskih okvirjev
delovanja informatike preučevali upravljanje informacijske varnosti, standarde ISO
/IEC 2700x, načela dobre prakse s poudarkom na COBIT-u in ITIL-u, v drugi fazi
pa prepletanje prej navedenega in implementiranje v učinkovito varnostno politiko,
ki podpira informacijske procese.
Raziskali bomo pomen izostanka enega izmed omenjenih faktorjev na upravljanje
varnosti informacijskih procesov in uspešne informacijske varnostne politike
podjetja. Navezovali se bomo na informacijske poslovne procese zavarovalnice s
podrobno analizo procesov in preučitvijo pripomočkov načrtovanja informacijskih
procesov. Pri gradnji procesov bomo podrobneje predstavili digitalizacijo
poslovanja in preučili skladnost z zakonodajo na področjih, kjer to zakonodajalec
ureja npr. ZEPEP, ZVDAGA, UVDAG ...
Zaključili bi z vlogo države v ozaveščanju državljanov ter ali je vloga države sploh
potrebna, in če, v kolikšni meri.
Hipoteze
Hipoteze, ki jih preverjamo, bomo v izbrani zavarovalnici in s primerljivim
poslovnim sektorjem raziskali na osnovi preučitve stanja varnostne politike
informacijskih sistemov.
Preverjamo pet hipotez:
o H1 – za uspešno uvedbo varnostne politike morajo biti predhodno uvedena
priporočila dobre prakse COBIT-a in ITIL-a,
o H2 – za uspešno uvedbo IT varnostne politike je bistvenega pomena, da
uvedbo podpira vodstvo,
o H3 – za uspešno vodenje informacijskih procesov morajo biti jasno
definirane vloge udeležencev v procesu,
o H4 – varnostna politika mora biti uporabnikom lahko dostopna in razumljiva,
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o H5 – obstaja negativna povezava med uvajanjem IT varnostne politike in
zadovoljstvom zaposlenih.
Potek raziskave
Spodnji graf prikazuje potek raziskave magistrskega dela, ki je razdeljena na dve
fazi.
I. faza:
V teoretičnem delu raziskujemo teoretično podlago, ki jo predstavljajo
varnostni standardi, priporočila dobre prakse in zakonodaja s področja
informacijskih sistemov in varnostne politike.
II. faza:
Raziskujemo prenos teoretičnih izsledkov iz I. faze raziskave v dejanski
informacijski sistem zavarovalnice. To bomo najprej opredelili s splošnim
modelom vodenja in upravljanja varnostne politike informacijskih sistemov,
ki ga lahko posplošimo za ves zavarovalniški segment, in nato z modelom,
ki bo raziskan in vpeljan v informacijski sistem obravnavane zavarovalnice.
To se bo storilo na osnovi predhodne analize informacijske (ne)varnosti
obstoječega informacijskega sistema.
SLIKA 1: GRAFIČNI PRIKAZ POTEKA RAZISKAVE MAGISTRSKE NALOGE

Vir: Lastni vir
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA VARNOSTNE POLITIKE INFORMACIJSKIH
SISTEMOV
2.1.

Teoretična izhodišča

Od vpeljave računalnikov v poslovno okolje se je informacijska varnostna politika
bistveno spremenila. V začetku so se računalniki uporabljali kot poslovna orodja
za avtomatizacijo obdelave podatkov. Prvi oddelki informatike so se imenovali
AOP-oddelki (avtomatska obdelava podatkov). Računalniki so bili v izoliranih
računalniških centrih in zaradi tega se je varnostna politika osredotočala na fizično
varovanje. Sprememba uporabe računalnikov je varnostno politiko pripeljala do
točke, kjer samo fizično varovanje ni več zadoščalo. Računalniki so že bili
povezani, kar je zahtevalo dodatno tehnično varovanje v obliki programske
zaščite.
Danes so informacija in informacijski sistemi, ki to informacijo obdelujejo,
pomemben vir, s katerim razpolaga podjetje. Zaradi pomena varovanja informacij
in poenotenega pristopa so pri British Standard Institutionu izdali BS 7799-1, ki je
postavil osnove informacijske varnostne politike, in kjer so bila poudarjena tri
načela, ki so še dandanes vodilo informacijske varnostne politike: zaupnost,
celovitost in dosegljivost.
Razvoj nas je pripeljal do točke, da smo priča dejstvu, da se informacijska varnost
seli tudi na področje mobilne telefonije, saj se je razvil trg poslovnih telefonov, ki
so določenemu segmentu ljudi podaljšana roka delovnega okolja in kot takšni so
lahko mobilni telefoni vstopna točka za zlonamerne vdore v informacijske sisteme.
Informacijska varnostna politika zajema varnost informacij in informacijskih
sistemov pred nepooblaščeno uporabo, zlorabo in uničenjem podatkov ali
sistemov. Varnost in zanesljivost informacijskih sistemov je v sodobnih podjetjih, in
ne nazadnje tudi današnje družbe, odločilnega pomena. Spoznanje, da večina
podjetij brez podpore informacijske tehnologije ni sposobna opravljati svoje
osnovne dejavnosti, postavlja vprašanje varnosti v središče zanimanja
(Österreichisches Informationssicherheitshandbuch, 2007). Za gradnjo varnega
informacijskega sistema in vpeljavo informacijske varnostne politike je pomembno:
•
•
•
•
•

da se soočimo s tematiko,
določitev obsega in ciljev varnostne politike,
da se določijo odgovorne osebe,
da se zagotovi kontinuirano spremljane in nadgrajevanje
informacijske varnostne politike,
podpora vodstva podjetja.

Politika varovanja informacij ima za cilj varovanje informacij v skladu s poslovnimi
zahtevami in ustreznimi zakoni ter predpisi (ISO/IEC 27002, 2005). Vodstvo
podjetja mora določiti jasno politično usmeritev in zavezanost k varovanju
informacij, ki je v skladu s poslovnimi cilji, ter z objavo in vzdrževanjem politike
varovanja informacij dokazati podporo in predanost varovanju informacij v
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podjetju. Standardi in pravila dobre prakse, ki usmerjajo politiko varovanja
informacij in predstavljajo teoretična izhodišča varnostne politike informacijskih
sistemov so: ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005, COBIT, ITIL ter EURO
SOX.
ISMS (Information System Management Security) oziroma SUVI (Sistem
upravljanja varovanja informacij) mora zagotoviti zaupnost, celovitost in
razpoložljivosti informacij in informacijskih sistemov, ki obdelujejo te informacije.
Dodamo lahko zahteve, kot so odgovornost, verodostojnost in zanesljivost. SUVI
je neprekinjen proces, kjer se neprestano preverja njegova uspešnost in
učinkovitost in se po potrebi tudi nadgrajuje. Glavne dejavnosti v okviru SUVI-ja
so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

presoja sistema,
razvoj informacijske varnostne politike,
izvedba analize tveganja,
obravnava informacijskovarnostnih incidentov,
delovanje virov v sklopu SUVI-ja,
izdelava varnostnega koncepta,
izvajanje ukrepov varnostne politike,
vzdrževanje ocene tveganj,
nenehno spremljanje in izboljševanje SUVI-ja,
merjenje delovanja in uspešnosti,
izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih.

Opisani postopki temeljijo na mednarodnih standardih in smernicah za upravljanje
informacijske varnosti, zlasti na smernicah za upravljanje varnosti informacijske
tehnologije (GMITS-Guidelines for the Management of Information Technology
Security) "ISO/IEC TR 13335 in ISO/IEC 27001".
Uporaba informacijskih sistemov, omrežij ter celotne informacijske tehnologije se
je dramatično spremenila leta 1992, ko je OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) predstavila smernice za varnost informacijskih
sistemov. Hiter razvoj informacijske tehnologije zahteva večji poudarek na varnosti
informacijskih sistemov od državne regulative, podjetij ter drugih organizacij in
uporabnikov, ki razvijajo, uporabljajo ter upravljajo z informacijskimi sistemi ter
omrežji.
Danes vedno bolj zmogljivi osebni računalniki, spreminjajoča se informacijska
tehnologija ter razširjenost rabe interneta nadomeščajo to, kar so bili včasih
skromni samostojni sistemi v pretežno zaprtih omrežjih. Udeleženci so
medsebojno povezani in te povezave niso vezane na nacionalne ali geografske
meje, saj internet tako rekoč ne pozna meja. Podpira tudi kritične infrastrukture,
kot sta na primer transport in finance, igra pomembno vlogo pri uvajanju eposlovanja in e-storitev, ki jih lahko država nudi svojim državljanom, na primer (euprava), ter na drugi strani, kako državljani sprejemajo in uporabljajo možnosti
medsebojnega komuniciranja in izmenjave informacij s pomočjo interneta.
Tehnologija, ki predstavlja komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, se je
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prav tako bistveno spremenila, obenem pa se je povečalo število dostopnih
naprav: vključujoč ožičene, brezžične in mobilne naprave. Posledično se je na
internetu močno povečal obseg izmenjave občutljivih informacij.
Kot rezultat naraščajoče medsebojne povezanosti informacijskih sistemov in
omrežij narašča število točk možnih vdorov ter izpostavljenost večjemu številu in
širšemu spektru groženj. Zaradi teh razlogov se informacijsko varnostna politika
naslavlja na vse uporabnike informacijske tehnologije kot udeležence nove
informacijske družbe, saj se kaže potreba po večji ozaveščenosti in razumevanju
vprašanja informacijske varnosti in hkrati potreba po razvijanju "kulture varnosti".
2.2.

Opredelitev varnosti informacijskih sistemov

Varnost informacijskih sistemov je ključna kategorija v sistemu vodenja varovanja
informacij. Varovanju informacij podrejamo aktivnosti, katerih cilj je preprečevati in
zmanjševati vpliv zlonamernih vdorov v informacijske sisteme, pri čemer se
osredotočamo na načela zaupnosti, celovitosti in dosegljivosti. Za doseganje teh
ciljev je potrebno usklajevanje notranjih pravil z obstoječimi varnostnimi
smernicami in uvedba informacijske varnostne politike. Varnostna politika
informacijskih sistemov je temeljni pisni dokument – izjava vodstva, ki mora biti
posredovana vsem zaposlenim, ki pri svojem delu uporabljajo kakršnokoli
informacijsko tehnologijo, saj so odgovorni za varovanje informacij, s katerimi
razpolagajo. Varnostna politika vsebuje ključne usmeritve varovanja ter izpričuje
vsebino, obseg in raven varovanja informacij. Politika varovanja je hkrati
pregleden sistem formalnih pravil, ki jih morajo spoštovati vsi zaposleni. Dokument
naj vsebuje naslednje točke:
-

opredelitev ciljev varovanja,
opredelitev pomena in določitev obsega varovanja informacij,
opredelitev podpore vodstva smotrom in načelom varovanja informacij,
pojasnila o posebnih usmeritvah, načelih, standardih, zakonskih
zahtevah ter izobraževanju,
politiko preprečevanja in načrtovanja neprekinjenega poslovanja.

Z informacijsko varnostno politiko vodstvo podjetja izpričuje svojo zavezanost
varovanju informacij ter opredeljuje odgovornost za izvajanje postopkov varovanja
informacij. Hkrati informacijska varnostna politika opredeljuje vsebino in postavlja
okvire vsem ostalim prvinam in ukrepom v sistemu varovanja. Pomembno je, da je
pomen varovanja vpeljan v vse informacijske procese podjetja, s čimer dopolnjuje
politiko kakovosti.
Pomembno je tudi, da je informacijska varnostna politika vedno aktualna, kar
pomeni, da se prilagaja spremembam v okolju informacijskih sistemov. Vse bolj
postajamo odvisni od informacij, informacijskih sistemov in povezanih storitev, od
katerih zahtevamo, da so zanesljivi in varni. Samo pristop, ki upošteva interese
vseh udeležencev, lahko zagotavlja učinkovito zaščito.
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Vsak udeleženec v informacijskem procesu je pomemben dejavnik pri
zagotavljanju varnosti. Udeleženci se morajo zavedati svojih vlog ter odgovornosti
in sprejeti ukrepe za okrepitev varnosti informacijskih sistemov in omrežij.
Spodbujanje in izgradnja kulture informacijske varnosti zahteva široko podporo
vseh udeležencev, zato moramo temu vprašanju ob vpeljavi in pripravi
informacijske varnostne politike posvetiti posebno pozornost.
2.2.1. Varnostna politika informacijskih sistemov
Varnostna politika informacijskih sistemov je temelj pristopa pri vzdrževanju
varnosti informacijskih sistemov v podjetjih. Varnostna politika je zbir navodil in
priporočil, ki zagotavljajo uspešno varovanje informacij ter informacijskih sistemov
v podjetjih. Vodstvo podjetja mora odobriti informacijsko varnostno politiko, jo
objaviti in v ustrezni obliki posredovati vsem zaposlenim v podjetju, po potrebi tudi
podjetjem oziroma posameznikom v primeru, da obstaja zunanje izvajanje
dejavnosti s pogodbenim zunanjim ponudnikom storitev, ki uporablja njihove
informacijske sisteme. Varnostna politika mora vsebovati izjavo o zavezanosti
vodstva, določiti pristop podjetja k upravljanju varnostne politike informacijskih
sistemov ter:
•
•
•
•

opredelitev varovanja informacij, obsega in pomembnosti varovanja kot
mehanizma, ki omogoča izmenjavo informacij;
izjavo o načrtih vodstva organizacije glede podpore ciljem in načelom
varovanja informacij, ki je v skladu s poslovnimi cilji in strategijami;
okvir za določanje ciljev kontrol in kontrol, vključno s strukturo ocene in
upravljanja tveganj;
kratko pojasnilo varnostne politike, načel, standardov ter zahtev po
združljivosti, ki imajo poseben pomen za organizacijo, vključno z
(ISO/IEC 27002:2005, 12):
z zakonsko predpisanimi in pogodbenimi zahtevami,
upravljanjem neprekinjenega poslovanja,
posledicami kršitev politike varovanja informacij,
opredelitve splošnih in specifičnih odgovornosti pri upravljanju
varovanja informacij, vključno s poročanjem o incidentih pri
varovanju informacij,
o sklicevanje na dokumente, ki podpirajo to politiko.
obveznost in odgovornost uporabnikov informacijskih sistemov.
o
o
o
o

•

Varnostno politiko je treba posredovati vsem uporabnikom v obliki, ki je primerna,
dostopna in razumljiva. Od vodstva podjetja in vodstva informatike se pričakuje, da
bo informacijsko varnost opredelilo kot sestavni del informacijskih procesov
podjetja. Za učinkovito vodenje in upravljanje informacijske varnosti je potrebno,
da vodstveni delavci jasno razumejo pomen informacijske varnosti in upravljanja v
njihovem podjetju. Poznati morajo sistem izvajanja varovanja informacij in
informacijskih sistemov, oceniti obstoječe stanje v primerjavi s predvidenim
stanjem varnosti informacij in se na osnovi tega odločiti, kakšno strategijo
upravljanja in varovanja vpeljati s ciljem učinkovitega programa varnosti kot
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širšega pojma na nivoju podjetja.
2.3. Koncept managementa informacijskih sistemov – Uvajanje
managementa informatike v podjetja
Upravljanje je niz odgovornosti in dejavnosti, ki jih vodstvo podjetja izvaja z
namenom zagotavljanja zastavljenih strateških usmeritev, doseganja ciljev ter
njihovega preverjanja. Pri upravljanju informacijskih sistemov se pogosto
srečujemo z različnimi pogledi, ki obravnavajo tematiko upravljanja. Upravljanje
kot pojem in koncept se dandanes uporablja v širšem pomenu. Upravljanje
informacijskih sistemov je zgolj sredstvo za nadzor in optimiranje učinkovitosti
informacijskih sistemov. IT Governance Institute (ITGI) opredeljuje upravljanje
informacijskih sistemov kot odgovornost izvršnih direktorjev in je sestavljen iz
vodenja, organizacijske strukture in procesov, ki zagotavljajo, da informatika
podjetja ohranja in izpolnjuje poslovne strategije in cilje podjetja.
Ta opredelitev upravljanja informacijskih sistemov prinaša pomemben odmik od
tradicionalnih definicij upravljanja, ki se navadno osredotočajo samo na področje
storitev informacijskih sistemov. Storitev, ki podpirajo infrastrukturo in ki
zagotavljajo povezljivost aplikacij in informacij. To je pomemben podatek, saj kaže
na dejstvo, da se s poslovnimi tveganji ukvarja uprava podjetij ali celo glavni
delničarji, medtem ko so tveganja, ki so povezana z informacijami in informacijsko
tehnologijo, predvsem domena in odgovornost IT-managerjev.
Naložbe v informacijske tehnologije niso več le tehnološke investicije, temveč
zagotavljajo, da je vrednost realiziranih investicij usklajena s poslovnimi in
organizacijskimi spremembami, ter da sta kazalca ROI (Return on Investement)
ter ROSI (Return of Security Investement) primerna. Sedanji globalni vidik je tak,
da podjetja javna ali zasebna velika ali mala vedno bolj razumejo strateški pomen
informacijske tehnologije, ki pomembno prispeva k njihovemu poslovnemu
uspehu, saj lahko pravilna uporaba informacijske tehnologije omogoča tako želeno
konkurenčno prednost.
V današnji informacijski tehnologiji imajo informacijski sistemi strateški pomen, kar
pomeni, da v veliki meri pripomorejo k boljšemu poslovanju podjetja (Bobek, Vpliv
informacijskih sistemov na poslovno uspešnost).
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SLIKA 2: STRATEŠKI INFORMACIJSKI SISTEMI

Vir: (Bobek, 2007, 21)
V podjetjih se strateška naravnanost informacijskih sistemov kaže kot:
• izboljšana operativna učinkovitost podjetja,
• promocija poslovne aktivnosti,
• gradnja strateških tehnoloških virov.
Preizkušenih praks pri zagotavljanju zanesljivih in varnih informacijskih sistemov
ter storitev je mnogo in so na voljo že več kot desetletje, kar pa ne pomeni, da
vpeljevanje ni zahtevno. Priložnosti, stroški in tveganja naredijo informacijski
sistem operativno kritičen in strateško pomemben za uspeh podjetja, zato je
izjemnega pomena stalno izobraževanje zaposlenih, kar nam zagotavlja dobre
strokovnjake pri upravljanju informacijskih sistemov.
Za upravljanje podjetij je strateško pomembna možnost vpeljave takšnih
sprememb, ki managementu omogočajo doseganje zastavljenih ciljev.
Informacijska tehnologija lahko predstavlja jedro stroškovne učinkovitosti podjetja,
obenem pa informacijska tehnologija vedno pogosteje predstavlja vmesni člen s
stranko in je pogosto javni obraz podjetij, še posebej če poslujejo preko
svetovnega spleta.
Ker so vodstva podjetij ta, ki generirajo poslovno usmeritev, je zelo pomembno, da
imamo takšen IT-management, ki zna tehnično zahtevne zadeve posredovati na
razumljiv način. Vodstvo podjetja mora biti prepričano, da so bile naložbe v
informacijske sisteme upravičene. Odgovorni v podjetjih bi morali razmisliti o
naslednjih vprašanjih, ki so predstavljeni na sliki 2.
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SLIKA 3: ZAGOTAVLJANJE IT-STORITEV

Vir: (IT Governance institut, 2005, 8)
Znotraj procesa zagotavljanja IT-storitev (slika 3) je primarni cilj poslovno uspešno
usklajevanje med informacijskimi sistemi in poslovnimi cilji v skladu z ustreznimi
odgovori na zastavljena vprašanja. Seveda je zagotovilo končnega uspeha, da
podjetje pridobi maksimalno korist od naložb, vendar je to mogoče doseči le, če
smo investirali v prave tehnologije, da je delo pravilno in dobro opravljeno, in da so
odgovori na sledeča vprašanja ustrezni:
• Ali delamo prave stvari?
• Ali jih delamo pravilno?
• Ali dobro opravimo svoje delo?
• Ali doprinašamo korist?
Pozitiven odgovor se danes pogosto skriva v uspešni uporabi informacijskih
sistemov in procesov, kar pripomore k poslovni uspešnosti podjetja.
Informatizacija poslovanja je prevzela vodilno vlogo v poslovnih procesih podjetij in
temu primerno se mora vrednotiti in obravnavati. Izboljšani in pravilno uvedeni
poslovni procesi v podjetjih povečujejo informacijsko varnost in zadovoljstvo
zaposlenih. Za prenos priporočil dobre prakse iz teorije v prakso potrebujemo
orodja, s katerimi oblikujemo nam lastne procese in se ob tem držimo danih
priporočil. Takšna orodja so na primer: ADONIS in IRIS, s katerima lahko
definiramo poslovne procese v podjetju, ter ADOit, ki je namenjen definiranju
informacijskih poslovnih procesov. Elementi dobre prakse, ki jih s pomočjo prej
navedenih orodij uvajamo v podjetja, so predvsem ITIL in COBIT, kot priporočila
dobre prakse in varnostnih standardov družine 27000. Naloga managementa
informatike je, da se odloči med standardi, kar je pogosto posledica dejavnosti, v
kateri se podjetje nahaja.
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Vsa omenjena "orodja" se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, njihova uporaba
pa je v marsičem odvisna od poslovne naravnanosti podjetja. Varnostna politika
poljubnega podjetja se ne da enostavno kopirati in uvesti v naše podjetje, saj ima
vsako podjetje svoje značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati. Varnost podatkov in
upravljanje informacijske varnosti je ključ, katerega cilj je zmanjšati škodljive vplive
na informacijske sisteme v podjetju na sprejemljivo raven tveganja. Naloga
informacijske varnosti je varovanje podatkov pred tveganjem izgube, operativnih
nepovezanostih, zlorabo, nepooblaščenim razkritjem, nedostopnostjo in
uničenjem. Narašča tudi civilno-pravna obveza varovanja podatkov, s katerim se
soočajo podjetja v primeru izgube in zlorabe podatkov, ki so jim bili zaupani.
Za uspešno delovanje morajo sodobna podjetja svoje delovanje procesno
organizirati (Belak). Poslovni proces je kot gradnik sodobne organizacije v
organizacijskem smislu in mora biti sposoben hitrega prilagajanja razmeram na
trgu, kar narekujejo kupci, konkurenca in nenehne spremembe. Informacijska
varnost zajema vse informacijske procese, fizične in elektronske, ne glede na to,
ali gre za ljudi in tehnologije ali razmerja s poslovnimi partnerji, strankami ali
tretjimi osebami. Informacijska varnost zavezuje k varovanju informacij, zaupnosti,
razpoložljivosti in celovitosti v celotnem življenjskem ciklu informacij in njihove
uporabe v podjetju.
Glede na dramatično povečanje kaznivih dejanj na področju informacijske
tehnologije, kot na primer ribarjenje (phishing) in ostali spletni napadi, je le malo
neozaveščenih ljudi, ki smatrajo, da informacijska varnost ne zahteva dodatne
pozornosti. Z novimi računalniškimi črvi (malware) in povečanjem izgube zaupnih
informacij ter krajo intelektualne lastnine vodstvu podjetij ostane le malo izbire pri
reševanju teh vprašanj. Informacijska varnost zahteva ravnotežje med dobrim
upravljanjem obstoječih sistemov in izpostavljenostjo.
Uspešen in učinkovit management informacijskih sistemov predstavlja skrivnost za
skoraj vse vodilne v podjetjih. Kako uskladiti upravljanje informacijskih sistemov s
poslovno politiko podjetja? Dejstvo je, da ne obstaja enovita formula, kako
upravljati informacijske sisteme. Kljub temu je jasno, da učinkovito vodenje
informacijskih sistemov ni naključje. Vrhunska podjetja skrbno načrtujejo in
spremljajo vodenje informatike in spremljajo svoje zasnove od ideje do uresničitve.
Vodenje informacijskih sistemov odseva širšo poslovno politiko, ki pa je s pomočjo
informacijskih sistemov osredotočena na udejanjanje poslovne politike. Za
učinkovito upravljanje informacijskih sistemov je potreben izvedbeni načrtni, da bi
njihovo upravljanje šlo v pravo smer, potrebuje podjetje učinkovit akcijski načrt, ki
ustreza posebnim okoliščinam in potrebam.
Pri tem je zelo pomembno, da ima vodstvo podjetja vizijo razvoja, ki mu mora
vodstvo informatike s poslovnimi cilji in z usklajenim informacijskim sistemom
slediti. Najbolje je, kadar ima vodstvo podjetja v mislih:
• Vzpostavitev upravljanja, ki bi pomagala zaposlenim v informatiki uskladiti
interne pobude z dejanskimi poslovnimi potrebami poslovanja in zagotoviti,
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da se informatiki zavedajo morebitnega vpliva na poslovanje z
informacijskimi sistemi povezanih tveganj.
• Vztrajanje, da se učinkovitost meri in poroča vodstvu.
• Vzpostavitev odgovornosti komunikacije med informatiko in vodstvom
podjetja.
• Vzpostavitev okvirja za upravljanje informacijskih sistemov, ki temelji na
skupnem pristopu (npr. COBIT).
Za pomoč pri upravljanju informacijskih sistemov in za zagotovitev, da bi vodenje
informatike doprineslo pozitivne rezultate, kjer so najbolj potrebni, se predlagajo
naslednji koraki (IT Governance Institute, 2005, 17):
1.

Vzpostaviti organizacijski okvir upravljanja, ki bo popeljalo upravljanje
informacijskih sistemov naprej in znotraj lastnih pobud, z jasnimi
pristojnostmi in cilji vseh zainteresiranih strani.

2.

Uskladiti strategijo informatike s poslovnimi cilji:
o Kakšni so trenutni poslovni cilji in vprašanja, kje ima informacijska
tehnologija pomemben vpliv, na primer zmanjšanje stroškov,
konkurenčna prednost?
o Pridobiti dobro razumevanje poslovnega okolja, željo po tveganju
in poslovne strategije, ki se nanašajo na informacijske sisteme.
o Ugotoviti najpomembnejša IT-vprašanja, ki so na seznamu
vodstva podjetja.

3.

Razumeti/prepoznati nevarnosti: Vodstvo podjetja mora poznati
nevarnosti, ki jim je informacijska tehnologija podvržena, in njeno
sposobnost prepoznavanja nevarnosti in pravilnega varovanja.
Pomembna je:
o zgodovina in vzorci delovanja,
o trenutni IT organizacijski dejavniki,
o kompleksnost in velikost obstoječega ali načrtovanega IT-okolja,
o inherent ranljivosti obstoječega in načrtovanega IT-okolja,
o upoštevanje IT-pobud, ki veljajo za različna področja, novi sistemi
projektov, zunanje izvajanje, arhitekturne spremembe. ...

4.

Določiti področje delovanja: Opredelitev procesov, ki so ključnega
pomena za upravljanje v tveganih okoljih. Uporaba COBIT-a kot okvir za
vodenje procesov.

5.

Analiza trenutnih zmogljivosti in prepoznavanje slabosti: ocenitev
zmogljivosti sistema, če želimo izvedeti, ali so kje potrebne izboljšave.
COBIT-smernice koristimo kot okvir znotraj katerega delujemo.

6.

Razvoj izboljšanja strategij: Odločitev, kateri so prednostni projekti, ki
bodo pomagali izboljšati upravljanje in vodenje pomembnih področjih. Te
odločitve morajo temeljiti na najvišji možni koristi in enostavnosti
vpeljevanja in osredotočanja na pomembne IT-procese in ključne
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kompetence. Opredelitev najpomembnejših IT-projektov kot enega izmed
prvih korakov pri upravljanju IT z namenom nenehnega izboljšanja.
7.

8.

Merjenje rezultatov: Vzpostaviti uravnovešen mehanizem merjenja
trenutne učinkovitosti. Spremljanje rezultatov novih izboljšav, ki nam
predstavljajo osnovo za naslednje ključne ugotovitve:
o Ali bo organizacijska struktura podprla morebitne strateške
spremembe?
o Ali podjetje upravlja s tveganji in ali so opredeljene odgovornosti?
o Ali infrastruktura podpira tvorjenje in izmenjavo pomembnih
informacij v podjetju?
o Ali so bile strategije in cilji posredovani vsem zainteresiranim v
podjetju?
Koraki od 2 do 7 se morajo redno obnavljati.

Varovanje ključnih informacij predstavlja podjetjem večje poslovno tveganje, kar je
treba upoštevati pri upravljanju strategij, in uspešnost varovanja je ključni dejavnik
za uspeh. Informacijska varnost obravnava varovanje informacij, zaupnost,
razpoložljivost in celovitost v celotnem življenjskem ciklu informacij in njihovo
uporabo v podjetju.
2.3.1. COBIT
Vrednost, tveganje in nadzor informacijskih sistemov so temelj upravljanja
informacijskih sistemov, ki podjetjem omogočajo izkoristiti njihovo informacijsko in
konkurenčno prednost. COBIT nam z 34 kontrolnimi cilji, ki so porazdeljeni v 4
domenah, zagotavlja informacije, ki jih potrebujemo za upravljanje procesov in
posledično uresničevanje poslovnih ciljev.
Upravljanje informacijskih sistemov zaradi njihovega naraščajočega pomena ni
več samo v domeni vodstev informatike, temveč se na strateškem nivoju
odgovornost deli z vodstvom podjetja ali celo nadzornim svetom.
Ciljna področja upravljanja informacijskih sistemov so:
• Ustvarjanje vrednosti – povečanje vrednosti na osnovi optimizacije
poslovanja, ki izhaja iz informatizacije poslovnih procesov.
• Strateška uskladitev – usklajevanje informacijskih procesov s poslovnimi
cilji podjetja, optimizacija poslovanja in iskanja konkurenčne prednosti.
• Upravljanje tveganj – pomeni poznati tveganja, ki obdajajo podjetje in
sprejeti odgovornosti za obvladovanje teh tveganj.
• Upravljanje virov – iskanje optimalne kombinacije med aplikacijami,
informacijsko infrastrukturo in ljudmi, ki s tem upravljajo.
• Merjenje izvedb – spremljanje izvedenih projektov in upravljanje njihovih
sprememb in dopolnil.
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SLIKA 4: IT-PODROČJA UPRAVLJANJA

Vir: (SLOVENSKI ODSEK ISACA)
Prvi izmed elementov varnostne politike in priporočil dobre prakse, ki ga
predstavljam, je COBIT (The Control Objectives for Information and related
Technology). Zgodovina COBIT-a sega v leto 1996 in je zbirka priporočil za
management informatike kot orodje za učinkovito upravljanje informacijskih
sistemov. COBIT vsebuje priporočila in navodila na osnovi najboljših praktičnih
izkušenj s področja vodenja informacijskih sistemov.
Izdajatelj COBIT-a je ISACA (Information Systems Audit and Control Association),
katere začetki segajo v leto 1967 in vse odtlej se ta inštitucija ukvarja z
managementom informatike, revizijo informacijskih sistemov ter ozaveščanjem na
področju varnosti informacijskih sistemov. ISACA je aktivna po vsem svetu, v
Sloveniji ta sekcija deluje v sklopu slovenskega inštituta za revizijo.
COBIT je imel v svojem obstoju naslednje pomembne posodobitve:
• 1996: prva verzija COBIT-a;
• 1998: izide druga verzija, ki ji je dodan Document Management
Guidelines;
• 2000: tretja verzija, ki ji leta 2003 sledi on-line izdaja;
• 2005: četrta verzija, ki je maja 2007 nadgrajena z 4.1 verzijo;
• 2010: peta verzija, ogrodje 2010.
COBIT zagotavlja ustrezna orodja pri upravljanju informacijskih sistemov in
procesov ter ga je možno prilagoditi različnim organizacijskim strukturam podjetij.
Obenem COBIT omogoča merjenje učinkovitosti informacijskih procesov, s čimer
doprinese k maksimalni uspešnosti, ki jo lahko informacijska tehnologija doprinese
uspehu poslovanja podjetja. Je model nadzora nad informacijskim okoljem in
vključuje nadzorne cilje nad informacijskimi procesi. Vodstvom podjetij, revizorjem
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informacijskih sistemov ter ostalim uporabnikom koristi COBIT za razumevanje
informacijskih sistemov, saj jim pomaga pri odločanju na vseh ravneh nadzora, ki
je potreben za zaščito informacijskih sistemov "njihovih" podjetij. Natančneje
COBIT predstavlja nadzorni model nad kontrolo informacijskih procesov tako, da
lahko management informatike oceni, kje se podjetje ta trenutek nahaja v
primerjavi s konkurenčnimi podjetji v svoji panogi, in kje se podjetje dolgoročno
vidi. V ta namen so opredeljeni:
•
•
•

Kritični faktorji uspeha (CSF – Critical Succsess Factors): opredeljujejo
najpomembnejše smernice, ki jih potrebuje management informatike za
pregled in kontrolo nad informacijskimi procesi v podjetju.
Ključni indikatorji ciljev (KGI – Key Goal Indicators): so indikatorji, ki
managementu povedo ali informacijski procesi zadovoljujejo zastavljene
poslovne zahteve.
Ključni indikatorji delovanja (KPI – Key Performance Indicators): so
vodilni indikatorji, ki opredeljujejo merila, kako uspešni so informacijski
procesi glede na zastavljene cilje.

COBIT ni namenjen le revizorjem, temveč predvsem kot vodilo vodstvenemu
kadru informacijskih sistemov in lastnikom poslovnih procesov, katerih naloga je
vpeljati učinkovite informacijske poslovne procese. Za zagotavljanje potrebnih
informacij, ki jih za doseganje ciljev potrebujemo, morajo biti informacijski sistemi
vodeni preko določenega nabora procesov. Ogrodje "Framework" COBIT-a
sestavlja 34 glavnih kontrol (COBIT Implementation tool set), po ena za vsak ITproces, in so razdeljena v štiri glavne domene:
a. Načrtovanje in organizacija – Plan and Organize
Ta domena zajema strategijo, kako identificirati način, ki lahko najbolje prispeva k
doseganju zastavljenih poslovnih ciljev. Poleg tega je uresničevanje strateške
vizije potrebno načrtovati in posredovati vsem, ki jih to zadeva, in upravljati tako,
da zadosti različnim vidikom. Osnova tu zapisanega za dobro organizacijo mora
biti v vzpostavitvi ustrezne informacijske infrastrukture v podjetjih.
Ta domena naslavlja na management naslednja vprašanja:
•
•
•
•

Ali sta IT in poslovna strategija usklajeni?
Ali podjetje optimalno koristi svoje vire?
Ali vsi v podjetju poznajo IT-cilje?
Ali je kvaliteta informacijske infrastrukture dovolj dobra, da lahko podpira
poslovne cilje?
• Ali so informacijska tveganja poznana in ali jih obvladujemo?
Informacijski procesi v domeni Načrtovanje in organizacija:
PO1 – Določitev strateških načrtov in usmeritev informacijskih sistemov,
PO2 – Določitev informacijske arhitekture,
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PO3 – Ugotovitev tehnološke usmeritve,
PO4 – Določitev informacijskih procesov in razmerij,
PO5 – Upravljanje investicij informacijskih sistemov,
PO6 – Komuniciranje s cilji in usmeritvami vodstva,
PO7 – Upravljanje s kadri,
PO8 – Upravljanje kakovosti,
CPO9 – Ocenjevanje in upravljanje informacijskih tveganj,
PO10 – Vodenje projektov.
b. Pridobivanje in Izvedba – Acquire and Implement
Domena Pridobivanje in izvedba zajema ugotavljanje informacijskih zahtev,
pridobivanje tehnologij in za njeno izvajanje potrebne poslovne procese. To
področje obravnava tudi razvoj načrtovanja vzdrževanja, ki ga mora podjetje
sprejeti za podaljšanje delovanja informacijskih sistemov in njegovih komponent.
Ta domena naslavlja managementu naslednja vprašanja:
• Ali novi projekti ponujajo rešitve, ki ustrezajo poslovnim potrebam?
• Ali so projekti izvedeni v predvidenem času in s predvidenimi stroški?
• Ali bodo nove rešitve ob implementaciji v produkcijsko okolje pravilno
delovale?
• Ali spremembe ne bodo v neskladju z aktualnimi rešitvami?
Informacijski procesi v domeni Pridobivanje in izvedba:
AI1 – Prepoznavanje avtomatskih rešitev,
AI2 – Pridobivanje in vzdrževanje programske opreme,
AI3 – Pridobivanje in vzdrževanje tehnološke infrastrukture,
AI4 – Omogočanje delovanja in uporabe,
AI5 – Pridobivanje sredstev informacijske tehnologije,
AI6 – Upravljanje sprememb,
AI7 – Namestitev in uvajanje rešitev in sprememb.
c. Dobava in podpora – Deliver and Support
Domena Dobava in podpora se osredotoča na zagotavljanje aspektov
informacijske tehnologije. Ukvarja se z zagotavljanjem storitev, kamor spada:
zagotavljanje podpore uporabnikom, upravljanje informacijske varnosti in
kontinuiteto storitev za vse uporabnike. Zajema področja, kot so izvajanje aplikacij
v okviru informacijskih sistemov in njihovih nadgradenj, kot tudi podpornih
procesov, ki omogočajo učinkovito in uspešno izvajanje teh informacijskih
sistemov. Ti podporni procesi vsebujejo varnostna vprašanja in usposabljanja. Ta
domena naslavlja na management naslednja vprašanja (COBIT 4.1):
• Ali so bile IT-storitve usklajene s poslovnimi prioritetami?
• Ali so IT-stroški optimizirani?
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• Ali uporabniki lahko uporabljajo informacijske sisteme varno in učinkovito?
• Ali ima zaupnost, celovitost in razpoložljivost primerno mesto v varnostni
politiki?
Informacijski procesi v domeni Dobava in podpora:
DS1 – Opredelitev in upravljanje ravni storitev,
DS2 – Upravljanje zunanjih storitev,
DS3 – Upravljanje učinkovitosti in zmogljivosti,
DS4 – Zagotavljanje neprekinjenosti storitev,
DS5 – Zagotavljanje varnosti sistemov,
DS6 – Prepoznavanje in razporejanje stroškov,
DS7 – Izobraževanje in usposabljanje uporabnikov,
DS8 – Upravljanje podpore uporabnikov in incidentov,
DS9 – Upravljanje konfiguracij,
DS10 – Upravljanje s problemi,
DS11 – Upravljanje podatkov,
DS12 – Upravljanje fizične opreme,
DS13 – Upravljanje procesov.
d. Nadzor in vrednotenje – Monitor and Evaluate
Domena Nadzor in vrednotenje se ukvarja s strategijo podjetja pri oceni, ali
sedanji informacijski sistem še vedno izpolnjuje zadane poslovne cilje, zaradi
katerih je bil uveden, in ali nadzor, potreben za uskladitev z zakonodajo, še vedno
zadostuje zahtevam. Spremljanje zajema tudi neodvisno oceno učinkovitosti
informacijskega sistema in njegovo izpolnjevanje poslovnih ciljev družbe ter
notranje in zunanje revizije. Ta domena preverja uspešnosti spremljanja notranjih
kontrol ter skladnost s predpisi in z zakonodajo. Ta domena naslavlja
managementu naslednja vprašanja:
• Ali kontrole preverjanja pravočasno zaznajo težave?
• Ali management zagotavlja, da so notranje kontrole pravočasne in
učinkovite?
• Ali je možno IT-učinkovitost povezati s poslovnimi cilji?
• Ali imajo notranje kontrole zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti primerno
mesto v varnostni politiki?
Informacijski procesi v domeni Nadzor in vrednotenje:
ME1 – Nadzor in vrednotenje informacijskih procesov,
ME2 – Nadzor in vrednotenje notranje kontrole,
ME3 – Zagotovitev skladnosti s predpisi,
ME4 – Izvajanje upravljanja informacijskih sistemov.
Medsebojno povezanost med predstavljenimi domenami COBIT-a imamo
predstavljeno na sliki 5.
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SLIKA 5: COBIT SPLOŠNI OKVIR

Vir: COBIT 4.1, 2007, 26
Predstavljena struktura COBIT-kontrol zagotavlja pregled in nadzor nad vsemi ITprocesi. COBIT priporočila so akcijsko naravnana s ciljem, da se managementu
zagotovijo čim učinkovitejši procesi in vse potrebne informacije o nadzorovanih
procesih, ter da odgovorijo na naslednja vprašanja:
1. Kako daleč naj gremo in ali so predvideni stroški upravičeni glede na
pričakovano korist?
2. Kaj so pokazatelji učinkovitosti?
3. Kaj so kritični faktorji uspeha?
4. Kakšna so tveganja v primeru nedoseganja ciljev?
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5. Kaj počne konkurenca?
6. Kako merimo in primerjamo naše uspehe in cilje?
COBIT predstavlja okvir za obvladovanje tveganj v informacijskih sistemih z orodji,
ki omogočajo skrbnikom informacijskih sistemov premostiti vrzel med zahtevami
za nadzor, tehničnim vidikom in poslovnimi tveganji. V ta namen vključuje
naslednje dokumente:
o Navodila upravljanja – Management Guidelines
Da bi zagotovili uspešno podjetje, morate učinkovito upravljati med poslovnimi
procesi in informacijskimi sistemi. Nove smernice za upravljanje so sestavljene iz
izkušenjskih modelov, kot pomoč pri določanju postopkov, in pričakovanih ravneh
nadzora s ciljem določitve kritičnih dejavnikov uspeha in določitvijo
najpomembnejših ukrepov za dosego nadzora nad informacijskimi procesi. Ključni
cilj kazalnikov je opredeliti ciljne ravni uspešnosti in ključnih kazalcev uspešnosti
za merjenje, ali informacijski procesi izpolnjujejo zastavljen cilj.
SLIKA 6: RAZMERJA IN POVEZAVE MED PROCESI NA POSLOVNEM IN ITNIVOJU

Vir: POVZETO PO INFORMATION SYSTEMS CONTROL JOURNALU, VOLUME 6,
2005
Smernice upravljanja nam za vseh 34 COBIT IT-procesov določajo omejen
seznam možnih KGI, ter KPI, ne pa tudi za odnos med njimi. Iz analize je
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razvidno, da so metrike pogosto opredeljene na različnih ravneh: na IT procesni
ravni, IT-ravni in na podjetniški ravni. Ta vpogled uporabnikom omogoča, da
določijo kaskado metrike, kakor je razvidno na sliki.
Ponazorjen je primer iz procesa DS5. Primer kaskade na sliki 6 se uporablja za
proces DS5 – Zagotavljanje varnosti sistema iz domene Dostava in podpora
(Delivery and Support). V zgornjem levem pravokotniku je razmerje KPI/KGI
ponazorjeno s procesom zagotavljanja varnosti procesa. Varnost strokovnega
znanja (proces KPI) lahko zmanjša število incidentov zaradi nepooblaščenega
dostopa (proces KGI). V sredini pravokotnika je tipičen KGI, ki na IT-ravni prikaže
število kršitev varnosti v njemu ustreznem KPI-ju na IT-ravni . To ponazarja, da je
KGI na spodnji IT procesni ravni zdaj KPI na višji IT procesni ravni. Po isti logiki
sedaj KGI iz procesa IT postane KPI na poslovni ravni. Pomembno je tudi omeniti,
da je ta primer precej poenostavljen povzetek dejanskih procesov.
o Navodilo za uvajanje – Implementation Tool Set
Namen je vzpostaviti boljšo ozaveščenost vodstvenega kadra ter zagotoviti nadzor
in diagnostiko informacijskih sistemov na osnovi pogosto zastavljenih vprašanj ter
primerov študij iz organizacij, ki uporabljajo COBIT. Navodila za uvedbo so
pripomoček, ki so namenjena lažjemu uvajanju COBIT-a s pomočjo izkušenj
podjetij, ki so COBIT že uspešno uvedla, in nas v delovnih okoljih vodijo k
naslednjim vprašanjem: Ali je to področje pomembno za naše poslovne cilje? Ali je
naloga dobro izvedena? Kdo jo izvaja in kdo je odgovoren? Ali so procesi in
nadzor formalizirani?
• Ključni povzetek – Executive Summary
Dobre poslovne odločitve temeljijo na pravočasni, ustrezni in jedrnati informaciji.
Za vodstveni kader, katerega čas je omejen in dragocen, pozna COBIT t. i. COBIT
izvršilni povzetek – COBIT Executive Summary, ki jih seznanja z njegovimi
ključnimi koncepti in načeli, ki jih potrebujejo za odločanje. Vključen je tudi
povzetek, ki določa podrobnejše razumevanje teh konceptov in načel, hkrati pa
opredeljuje štiri domene COBIT-a: (načrtovanje in organizacija, pridobivanje in
izvajanje, dostavo in podporo, nadzor in vrednotenje) vseh 34 IT-procesov.
• Ogrodje – Framework
Uspešna organizacija je zgrajena na trdnih temeljih pravilnih podatkov in
informacij. Framework razloži, kako informacijski procesi zagotavljajo informacije,
ki jih podjetje potrebuje za doseganje svojih ciljev. To se upravlja s pomočjo 34
kontrolnih orodji, za vsak informacijski proces eno, ki so v štirih domenah.
Framework opredeljuje sedem informacijskih kriterijev (uspešnost, učinkovitost,
zaupnost, celovitost, razpoložljivost, skladnost in zanesljivost) kot tudi
informacijske vire (ljudje, aplikacije, informacijske in infrastruktura), ki so
pomembni za informacijske procese, da ti v celoti podpirajo poslovne cilje podjetja.

• Kontrolni cilji – Control Objectives
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Ključ ohranjanja donosnosti v tehnološko spreminjajočem se okolju je, kako dobro
smo ohranili nadzor nad informacijskimi procesi. COBIT kontrolni cilji zagotavljajo
kritičen vpogled, ki je potreben za razmejitev informacijske politike in dobre prakse
za kontrolo informacijskih sistemov in procesov. Vključeni so želeni rezultati
oziroma cilji, ki jih je treba doseči z izvajanjem 318 kontrolnih ciljev vodenih s 34
kontrolnimi orodij.
• IT kontrolni priročnik – IT Assurance Guide
Kot dopolnilo COBIT-a je ISACA izdala IT Assurance Guide z namenom kontrole
doseganja zastavljenih ciljev, kot pomoč pri ocenitvi neposrednega nadzora nad
zastavljenimi cilji. Assurance Guide ponuja orodja za ocenjevanje kontrole v vseh
korakih, od zasnove do rezultatov, ter hkrati omogoča načrtovanje in določanje
ciljev v standardizirani obliki, tako da je podjetjem omogočena ocenitev doseganja
zastavljenih ciljev na podlagi enotnega okvira, popolnoma združljivega z ITAF-om
– A Professional Practices Framework for IT Assurance – izdanega od ISACA. To
je popolnoma novo priporočilo, ki temelji na nadzornih izkušnjah (IT Insurance
Guide Using COBIT, ISACA 2007), ki uporabniku ponuja podrobna navodila o tem,
kako COBIT uporabiti za podporo različnih področij, kot so načrtovanje, določanje
in ocenjevanje tveganj, in kako zagotoviti jasen pregled nad obdelavo za vseh 34
COBIT-procesov).
Predvideni ukrepi za zagotavljanje in svetovanje:
• S pomočjo generičnih kontrol, ki veljajo za vse postopke (ugotovljeni v PC.n v
COBIT-u).
• S posebnimi postopki nadzora (ugotovljeni z domensko identifikacijo in
procesno številko, npr. PO6.3, AI4.1).
• Z uporabo aplikacijskih kontrol (ugotovljenih z AC.n v COBIT-u za:
o Test Control Design v okviru Control objectiv,
o Preskus rezultatov – Control objective (operativna učinkovitost),
o Dokumentirati slabosti nadzora in njihov vpliv.
IT Assurance Guide je namenjen strokovnjakom, ki potrebujejo smernice pri
zagotavljanju zanesljivega notranjega nadzora, izboljšanju poslovnih procesov ter
podporo revizij informacijskih sistemov. Ob tem je IT Assurance Guide lahko
pripomoček strokovnjakom pri podajanju mnenj in priporočil glede predlaganih
izboljšav in rešitev konkretnih poslovnih procesov.
Vse predstavljeno nam ponazarja slika 6, ki predstavlja t. i. COBIT-kocko.
Podrobneje je celoten "okvir" COBIT grafično prikazan na sliki 7, z modelom
COBIT iz štirih področij, ki vsebujejo 34 že predstavljenih kontrol upravljanja
sredstev IT za zagotavljanje informacij poslovanja v skladu s poslovnimi in
upravljavskimi zahtevami.
• Poslovne zahteve COBIT-kocke so opredeljene na podlagi sedmih meril:
o Uspešnost –nanaša se na informacije pomembne za uspešen poslovni
proces,
o Učinkovitost – produktivno in varčno zagotavljanje ključnih informacij,
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o Zaupnost – varovanje informacij pred nepooblaščenim razkritjem,
o Celovitost – popolnost informacij v skladu s poslovnimi zahtevami,
o Razpoložljivost – informacije morajo biti po potrebi na voljo v sedanjosti
in v prihodnosti,
o Skladnost – usklajenost s predpisi in ustrezno zakonodajo,
o Zanesljivost – zagotavljanje ustreznih informacij vodstvu podjetja.
SLIKA 7: COBIT-KOCKA

Vir: COBIT 4.1, 2007, 25
• Drugo dimenzijo kocke predstavljajo sredstva IT
o Aplikacije – avtomatizirani sistemi obdelave informacij,
o Informacije – so vhodni, izhodni ali podatki v obdelavi, lahko so v
vseh oblikah,
o Infrastruktura – zajema tehnologijo in prostore, ki omogoča delovanje
aplikacij,
o Ljudje – osebje, ki je potrebno za funkcionalno delovanje
informacijskih sistemov.
• Tretja dimenzija predstavlja procese IT:
o Domene:
– Načrtovanje in organizacija,
– Pridobivanje in izvedba,
– Dostava in podpora,
– Nadzor in vrednotenje,
o Procesi: znotraj katerih se odvijajo dejavnosti iz omenjenih domen;
o Dejavnosti: kot sestavni deli informacijskih procesov.
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Orodja znotraj COBIT-a, ki pomagajo vodstvu informatike pri upravljanju in gradnji
informacijskih sistemov, lahko predstavimo s piramido, kjer je lepo vidna
medsebojna povezanost vseh orodij.
SLIKA 8: COBIT-ORODJA

Vir: (SLOVENSKI ODSEK ISACA)
o okvir COBIT in Val IT,
o kontrolni cilji – nabor zahtev vodstvu, ki jih mora upoštevati za uspešno
kontrolo procesov IT,
o vodič za vpeljavo upravljanja IT,
o obveščanje uprave o IT upravljanju,
o smernice za vodstvo – zrelostni (maturity) model, ki pomaga pri
razdeljevanju zadolžitev, merjenju izvedbe in primerjalni analizi.
COBIT dopolnjuje veljavne standarde ter v praksi deluje kot združevalec praks za
IT upravljanje. V primeru souporabe COBIT-a in ITIL-a, oziroma kateregakoli
drugega standarda, je smiselno uporabiti preslikave med COBIT kontrolnimi cilji
ter navedenimi standardi in dobrimi praksami.
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2.3.2. ITIL
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je zbirka knjig z opisi in
napotki za uvajanje in kakovostno upravljanje s storitvami, ki temeljijo na uporabi
informacijske tehnologije. ITIL je bil zasnovan konec 80. let, razvila pa ga je OGC
(Office Of Goverment Commerce oziroma Urad za trgovino britanske vlade), in je
prvotno služil potrebam britanske vlade, vendar se je njegova univerzalna
uporabnost tako hitro izkazala, da se je kmalu razširila na vse panoge
gospodarstva v Veliki Britaniji in v tujini. Ne dolgo zatem postane ITIL najbolj
uveljavljeno na procesih zasnovano orodje za uveljavljanje "najboljše prakse" pri
upravljanju z informacijsko storitvijo v svetu. Tako danes ITIL predstavlja več kot
samo orodje za upravljanje. Okrog njega je nastala cela panoga, ki vključuje:
•
•
•
•
•
•

izobraževanje,
potrjevanje znanja posameznikov s certifikati,
svetovanje,
programska orodja,
itSMF - mednarodna neprofitna organizacija v službi promocije upravljanja s
storitvijo in ITIL,
certificiranje podjetij.

Učinkovitost in zanesljivost informacijske infrastrukture ima danes neposreden
vpliv na vse poslovne funkcije in procese ter na uspešnost poslovanja podjetja v
celoti. Napake strojne in programske opreme, sistemskih servisov ali odpoved
ključnih aplikacij podjetjem preprečijo normalno poslovanje in povzročajo poslovno
škodo. Hkrati se pričakuje, da se bodo podjetja, ob hkratni zahtevi po višji
produktivnosti, obnašala stroškovno učinkovito, kar največkrat pomeni tudi
zmanjševanje sredstev namenjenih IT-oddelkom. Za učinkovito upravljanje s
poslovnega vidika (http://www.itsmwatch.com/itil/article.php/3530621) mora biti
odgovorno osebje informacijskih sistemov vključeno v razvoj in usklajevanje na
vseh ravninah dogovorov o ravni storitev, da se zagotovijo primerne in merljive
zahteve.
To storimo z učinkovito uporabo SLA (Service Level Agreement), dogovora o ravni
storitev, kjer opredeljujemo storitve, ki so predmet zahtevane podpore. Osnovno
načelo ITIL-a in upravljanja informacijskih storitev je zagotavljanje kakovostnih
storitev strankam, kar zagotovimo tako, da so te storitve vedno v skladu z
njihovimi zahtevami in pričakovanji. Izpolnjevanje poslovnih zahtev in zahtev
strank je najpomembnejši vidik za celoten ITIL. Prav v ta namen poznamo več
poglavitnih dejavnosti, ki so nujne za uspeh procesov ITIL na tem področju:
•
•
•
•
•

dokumentiranje, pogajanje in dogovarjanje o naročnikovih in poslovnih ciljih
kakovosti in odgovornosti, opredeljenih v dogovorih o ravni storitev (SLA);
redno ocenjevanje mnenja strank na podlagi njihovih povratnih informacij in
raziskav o zadovoljstvu strank;
osebje IT redno obiskuje stranke in zbira njihove izkušnje;
osebje IT poskuša razumeti stališča strank in si prizadeva za preprosto in
prijetno komunikacijo z njimi;
poznavanje infrastrukture IKT.
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SLIKA 9: USPEŠNA UPORABA ŠTIRIH ELMENTOV

Vir: (Rudd, 2006, 7)
ITIL omogoča opisane rešitve za podporo in kakovostno zagotavljanje storitev ob
pogoju, da so procesi in informacijska infrastruktura za učinkovito podporo
poslovnih ciljev podjetja usklajeni, poznani in razumljeni. To je omogočeno ob
poznavanju štirih P-jev: People (ljudje), Process (procesi), Partners (partnerji) in
Products (produkti), kar je tudi eno izmed temeljnih načel ITIL.
Kompleksnost informacijskih sistemov narašča in proporcionalno s tem narašča
tudi možnost ustvarjanja napak, ki jih vse težje odkrivamo, s čimer se povečuje
možnost za izpad sistemov, kar posledično pomeni naraščajoče stroške
vzdrževanja in upravljanja. Danes je optimalna organiziranost podjetja vitalnega
pomena za njegov obstoj. Pri optimalnem organiziranju so prihranki v času,
denarju in virih lahko ogromni, zato podjetja vse pogosteje čutijo potrebo po
reorganizaciji in optimizaciji svojih delovnih procesov in navad. Vse več podjetij
razume neposredno povezanost med uspešnim poslovanjem in vlogo
informacijske tehnologije pri doseganju dobrih poslovnih rezultatov in pri tem je
ITIL najpogosteje uporabljen in sprejet pristop dobre prakse k upravljanju
informacijskih storitev na svetu. Pet ključnih domen ITIL-a zapolnjuje življenjski
cikel ITIL-storitve (slika 10), od začetne opredelitve in z analizo poslovnih zahtev v
Service Strategyu in Service Designu, z migracijo v živo okolje v Service
Transitionu, v produkcijsko delovanje in kasneje izboljševanje storitve v Service
Operationu in Continual Service Improvementu.
V ITIL-u je dokumentirana t. i. najboljša praksa pri upravljanju s storitvami IT ob
sodelovanju strokovnjakov tako iz javnega kot privatnega sektorja. ITIL je nabor
konceptov in politik za upravljanje informacijske tehnologije ter storitev (ITSM),
razvoja in poslovanja, nudi podroben opis številnih pomembnih praks
informacijskih sistemov s celovitimi kontrolnimi seznami, nalogami in postopki,
tako da lahko vsaka organizacija prilagodi informacijski sistem svojim potrebam.
Imena ITIL in IT Infrastructure Library sta registrirani blagovni znamki OGC.
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SLIKA 10: ITIL ŽIVLJENJSKI CIKEL

Vir: ITIL V3 FOUNDATION HANDBOOK)
Trenutno je aktualen ITIL V3, ki je sestavljen iz petih domen, ki pravzaprav
ponazarjajo življenjski cikel storitve: Strategija storitev – Service Strategy,
Načrtovanje storitve – Service Design, Prenos storitve – Service Transition,
Delovanje storitve – Service Operation, Nenehno izboljšanje storitev – Continual
Service Improvement (CSI).
a) STRATEGIJA STORITEV - Service Strategy
Strategija storitev se osredotoča na pomoč pri informacijskih sistemih podjetij pri
težnji izboljšanja informacijskih storitev in njihovega dolgoročnega razvoja. V obeh
primerih temelji Service Strategy predvsem na tržno usmerjenem pristopu. Glavne
teme, ki vključujejo vrednost opredelitev storitev pri poslovnem razvoju, so:
sredstva storitve, analize trga in vrste storitev.
Seznam postopkov:
• Upravljanje s portfeljem storitve
• Upravljanje
• Finančno upravljanje informacijskih storitev
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SLIKA 11: KLJUČNE POVEZAVE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PO ITIL-u

Vir: AN INTRODUCTORY OVERVIEW OF ITIL® V3, 11
b) NAČRTOVANJE STORITVE - Service Design
Načrtovanje storitve obsega zagotavljanje dobre prakse, smernice za načrtovanje
storitev informacijskih sistemov, procese in druge vidike upravljanja storitev.
Osnova Service Designa so štirje P-ji in se osredotoča na zagotavljanje le-teh v
vseh fazah procesa življenjskega cikla;
-

People
Process
Product
Partners

(Ljudje)
(Procesi)
(Proizvodi)
(Partnerji)

Načrtovanje storitve ali izdelka mora biti skladno s priporočili ITIL-a. Ta domena
obravnava, kako bi rešitev iz načrtovanja storitev v podjetjih uskladili z njihovim
tehničnim okoljem in sistemi za upravljanje storitev potrebnih za podporo storitev.
Hkrati je potrebna uskladitev s procesi, ki sodelujejo s tehnologijo in arhitekturo, ki
bo podpirala službe in dobavne verige potrebne za podporo načrtovanja storitve.
Seznam postopkov:
• Ravni storitev upravljanja
• Razpoložljivost upravljanja
• Upravljanje zmogljivosti
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•
•
•
•

IT stalnosti storitve upravljanja
Upravljanje informacijske varnosti
Dobavitelj za upravljanje
Katalog storitev upravljanja

c) PRENOS STORITVE - Service Transition
Prenos storitve se nanaša na zagotavljanje storitev, ki jih zahteva poslovanje v
živo (on line) in pogosto obsega "projektno" stran informacijskih sistemov namesto
"BAU" (Business as usual – normalno poslovanje). To področje zajema tudi teme,
kot so upravljanje sprememb v "BAU"-okolju.
Seznam postopkov:
• Storitev upravljanja premoženja
• Validacija in testiranje
• Uvajanje upravljanja
• Upravljanje sprememb
• Management znanja
d) DELOVANJE STORITVE - Service Operation
Najboljša praksa za doseganje dogovorjenih ravni storitev tako za končne
uporabnike kot stranke (če so s strankami mišljeni tisti posamezniki, ki plačujejo za
storitve in se dogovorijo za SLA). Service Operations je del življenjskega cikla
storitve po ITIL-u, kjer so storitve dejansko neposredno dostavljene oziroma
urejene. Prav tako se lahko uporablja za spremljanje težav in ravnovesje med
zanesljivostjo storitev in stroški. Naloge vključujejo tehnično vodenje, aplikacijsko za vodenje ter upravljanje - in Service Desk, kot tudi odgovornost za osebje, ki se
ukvarjajo v/z operaciji/o Service Operation.
Seznam postopkov:
• Upravljanje dogodkov
• Upravljanje incidentov
• Problem upravljanja
• Zahteva izpolnitev
• Dostop do upravljanja
e) NENEHNO IZBOLJŠEVANJE STORITVE - Continual Service Improvement
Priprava in uskladitev informacijskih storitev na nenehno spreminjajoče se
poslovne potrebe, saj pasivno mirovanje brez spremljanja dogajanja nujno pomeni
nazadovanje. Cilj domene nenehnega izboljševanja storitve – Continual Service
Improvement (CSI) – je uskladiti in ponovno naravnati informacijske storitve s
spreminjajočimi se poslovnimi potrebami z opredelitvijo in izvajanjem izboljšanja
informacijskih storitev, ki podpirajo poslovne procese. Perspektiva CSI-ja je
izboljšanje poslovnega vidika kakovosti storitev. CSI želi izboljšati proces
uspešnosti, učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti informacijskih procesov na
podlagi celotnega življenjskega cikla storitve oziroma procesa. Če želimo upravljati
izboljšave, je potrebno v CSI-ju jasno opredeliti, kaj je potrebno nadzorovati in
izmeriti.
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CSI je treba obravnavati enako kot katero koli drugo storitev. Potrebno je
vnaprejšnje načrtovanje, usposabljanje in ozaveščanje javnosti oziroma
uporabnikov storitev in procesov, da poteka načrtovanje časovno usklajeno.
Vloge, ki jih imajo posamezniki v procesu, dodeljena lastništva znotraj izvajanja
storitve ali procesa, morajo biti jasno opredeljene in opisane v skladu z
dejavnostmi, ki jih je treba uspešno izpeljati. CSI je potrebno načrtovati kot proces
z jasno opredeljenimi dejavnostmi, vložki, učinki, vlogami in sistemom poročanja.
CSI-model, prikazan na sliki 12, določa način organizacije, ugotavljanja
in upravljanja ustreznih izboljšav s primerjanjem njihovega trenutnega položaja
in vrednosti, ki ga imajo podjetja z njihovimi dolgoročnimi cilji in vizijo, ter ob tem
ugotoviti vse ugotovljene obstoječe pomanjkljivosti. To je narejeno na osnovi
ponavljajočih se obravnavanj sprememb poslovnih zahtev, tehnologije in
zagotavljanja ohranitve visoke kakovosti storitev.
SLIKA 12: NENEHNO IZBOLJŠEVANJE STORITEV

Vir: An Introductory Overview of ITIL® V3, 11
Seznam postopkov:
• Upravljanje nivoja storitev
• Upravljanje nadzora in poročanje
• Nenehno izboljševanje storitev
ITIL predstavlja osnove za organizacijsko strukturo s pomočjo managementa
informacijskih sistemov podjetja z managementom poslovnih procesov, s katerimi
lahko podjetje upravlja svoje informacijske procese. V zadnjih letih se ITIL
uveljavlja kot standard v managementu informacijskih sistemov, saj so podjetja
vedno bolj odvisna od informacijske infrastrukture in njenih procesov. Ta rastoča
odvisnost zahteva tudi vedno večjo kvaliteto informacijskih sistemov in storitev, ki
ustrezajo zahtevanim poslovnim potrebam podjetij in zahtevam uporabnikov do
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njihovih storitev ali izdelkov. Naloga managementa pri tem je zagotavljanje takšnih
informacijskih storitev in procesov, kot jih podjetja potrebujejo. Ključni operativni
procesi informacijskih sistemov upravljanja storitev so opredeljeni v podpori
storitev (Service Support) in zagotavljanju storitev (Service Delivery).
Ključni procesi in aktivnosti v nenehnem izboljševanju storitev
Nenehno izboljševanje storitev opredeljuje tri ključne procese za učinkovito
implementacijo nenehnega izboljševanja:
o
o
o

7 korakov izboljšanja procesov
merjenje storitve
sistem poročanja

SLIKA 13: 7 KORAKOV IZBOLJŠANJA PROCESOV

Vir: Mapping of ITIL V3 with COBIT 4.1
Sistem 7. korakov za izboljšanje informacijskih procesov zajema naslednje
potrebne ukrepe za:
•
•
•
•
•

zbiranje bistvenih podatkov,
analizo podatkov za ugotavljanje trendov in vprašanja,
predstavitev informacije, upravljanja
njihove prednosti in dogovori
izvajanje in uvajanje izboljšave.
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2.3.3. Uporaba ISO 27k standardov
Standardi serije ISO/IEC 27000 (poznani tudi kot ISMS-skupina standardov)
vključujejo standarde informacijske varnosti, ki sta jih skupaj objavili Mednarodna
organizacija za standardizacijo (ISO) in Mednarodna komisija za elektrotehniko
(IEC).
Serija zagotavlja priporočila najboljše prakse o upravljanju informacijske varnosti,
tveganj in nadzora v okviru splošnega sistema za upravljanje varovanja informacij
– koncept Information System Management Security (ISMS).
Standardi skupine ISO/IEC 27000 so namenjeni širokemu področju uporabe, ki
zajema več kot samo zasebnost, zaupnost in informacijsko-tehnična vprašanja
varnosti. Uporabni so za podjetja vseh oblik in velikosti. Zato se spodbuja vsa
podjetja, da ocenijo svoje tveganje informacijske varnosti, ter nato izvedejo
ustrezen informacijsko-varnostni nadzor v skladu s svojimi potrebami s pomočjo
smernic in predlogov, kjer je to potrebno. Zaradi dinamične narave informacijske
varnosti vključuje ISMS stalne povratne informacije in dejavnosti za izboljšanje, ki
so povzete z Demingovim Plan-Do-Check-Act – (PDCA) pristopom, kjer si
prizadevamo za obravnavo sprememb v nevarnosti, ranljivosti ter vplivih
incidentov na informacijsko varnost.
Standardi so produkt ISO/IEC JTC1 (Skupni tehnični odbor 1) SC27 (pododbora
27), mednarodne organizacije, katere člani se srečujejo dvakrat letno. Trenutno je
šest standardov javno dostopnih in objavljenih, medtem ko jih je nekaj še v fazi
razvoja.
• ISO/IEC 27000 – uvod v družini standardov z naborom skupnih izrazov.
• ISO/IEC 27001 – standard za vzpostavitev, izvajanje, nadzor in izboljšanje
varnosti informacijskih sistemov ter upravljanje (na osnovi britanskega
standarda BS 7799 del 2, prvič objavila ISO/IEC v letu 2005).
• ISO/IEC 27002 – kodeks ravnanja, z nasveti dobre prakse iz ISMS (prej znan
kot ISO/IEC 17799 samo na podlagi britanskega standarda BS 7799 del 1,
zadnjič revidiran leta 2005 ter preimenovan v ISO/IEC 27002:2005 v juliju
2007).
• ISO/IEC 27005 – namenjene za pomoč pri izvajanju informacijske varnosti
na podlagi pristopa obvladovanja tveganja (objavljeno leta 2008).
• ISO/IEC 27006 – vodnik certificiranja (objavljen leta 2007).
• ISO/IEC 27011 – vodnik ISM za upravljanje varnosti v telekomunikacijski
industriji (ki jih je objavila ISO/IEC v letu 2008, prav tako jih je objavila kot
X.1051 ITU).
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Izhodišče standardov ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002 je BS7799, katerega
razvoj se je kasneje delil. BS 7799 je bil prvič objavljen v letu 1995, izdal ga je
British Standard Institut (BSI), napisalo pa ga je ministrstvo za trgovino in industrijo
britanske vlade – United Kingdom Government's Department of Trade and
Industry – DTI in je bil sestavljen iz več delov:
•

Prvi del, ki vsebuje najboljše prakse za upravljanje varovanja informacij, je bil
po dolgotrajni razpravi spremenjen leta 1998 in je bil na koncu implementiran
kot ISO/IEC 17799, Informacijska tehnologija – Kodeks ravnanja in upravljanje
informacijske varnosti, v letu 2000. Junija 2005 je bil ISO/IEC 17799
spremenjen in v juliju 2007 dokončno vključen v ISO 27000 serijo standardov
kot ISO/IEC 27002.

•

Drugi del BS7799 je BSI prvič objavil v letu 1999 kot BS 7799 del 2, z
naslovom Information Security Management Systems – Specification with
guidance for use/z navodili za uporabo???. BS 7799-2 je osredotočen na to,
kako izvajati sistem upravljanja varnosti informacij (ISMS), ki se nanašajo na
upravljanje varovanja informacij strukture in nadzora, določenih v BS 7799-2.
BS 7799-2 se je kasneje preimenoval v ISO/IEC 27001. Različica iz 2002 BS
je vsebovala Plan-Do-Check-Act (PDCA) Demingov model za zagotavljanje
kakovosti in je bila usklajena s standardi kakovosti, kot je ISO 9000. BS 7799
del 2 je bil sprejet v ISO/IEC 27001 v oktobru 2005.

•

BS7799:2006 Part 3, ki je bil objavljen marca leta 2006, zajema analizo
tveganj in upravljanje. BS7799:3 je usklajen z ISO/IEC 27001. Poudarek pri
tem standardu je učinkovita informacijska varnost s pomočjo tekočega
programa dejavnosti upravljanja tveganj. Poudarek je namenjen varnosti
informacij v okviru poslovnega tveganja v podjetjih. Področja, ki jih standard
pokriva, so:
•
•
•
•
•
•
•

Ocena tveganj
Upravljanje tveganj
Management odločanja
Ponovna ocenitev tveganj
Spremljanje in pregled profila tveganj
Tveganje informacijske varnosti v okviru korporativnega upravljanja
Skladnost z drugimi standardi in predpisi na podlagi tveganj

2.3.4. MEDNARODNI STANDARD ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27001 standard je bil objavljen oktobra 2005 in je nadomestil star
BS7799-2 standard iz leta 1999. V letu 2002 je bil revidiran od BSI z vključitvijo
Lemingovega Plan-Do-Check-Act kroga.
•
•

Načrtuj – Plan: je oblikovanje ISMS z ocenitvijo tveganj informacijske
varnosti in izborom ustrezne kontrole.
Naredi – Do: vključuje izvajanje in delovanje nadzora.
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•

Preveri – Check: pomeni pregledati in oceniti uspešnost in uspešnost
ISMS.
Izvedi – Act: pomeni, da se spremembe izvedejo tam, kjer je to
potrebno, da bi ISMS deloval kar se da učinkovito.

•

Zaradi zagotavljanja informacijske varnosti se je do danes certificiralo že več tisoč
podjetij po vsem svetu. Ob pretvorbi iz BS7799-2 v ISO/IEC 27001 so sodelovali
različni certifikacijski odbori, ki so skrbeli za skladnost standarda.
Standard ISO/IEC 27001 nam postavlja osnove pri zagotavljanju modelov za
vzpostavitev, vpeljavo, delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in
izboljševanje sistemov za upravljanje varovanja informacij v organizaciji (SUVI –
ISMS). Sprejetje standarda mora bit strateška odločitev managementa podjetja,
saj oblikovanje, uvajanje in izvajanje SUVI vpliva na potrebe, cilje, varnostne
zahteve in delovne procese zaposlenih, ne glede na velikost in strukturo podjetij.
Pričakuje se, da vpeljava SUVI-ja vpliva na podjetja in njihove podporne sisteme,
ter da se bodo ti sčasoma spremenili. Sama vpeljava SUVI-ja pa se določa glede
na različne potrebe podjetij, saj na primer preproste razmere zahtevajo preprosto
rešitev SUVI in obratno. Standard opredeljuje svoj procesni pristop kot: "Uporaba
sistema procesov znotraj organizacije, skupaj z identifikacijo in interakcijo
obstoječih procesov ter njihovo upravljanje". Standard odraža načela, določena v
smernicah OECD (glej oecd.org). Smernice OECD za varovanje informacijskih
sistemov in omrežij – Za kulturo družbe (OECD Guidelines for the Security of
Information Systems and Networks – Towards a Culture of Security). Pariz:
OECD, julij 2002. Vsebinski deli standarda so:
•
•
•
•
•
•

Upravljanje odgovornosti
Notranja revizija
Izboljšanje SUVI-ja
Priloga A – Kontrola ciljev in nadzora
Priloga B – OECD-načela
Priloga C – Korespondenca med ISO 9001, ISO 14001 in s 27001

Procesi standarda ISO/IEC 27001 so opredeljeni v naslednjih 6 korakih, ki tvorijo
ogrodje v njem vsebovanih procesov:
1) Določitev varnostne politike
2) Določitev obsega ISMS
3) Varnostna ocena tveganj
4) Upravljanje ugotovljenih nevarnosti
5) Izbira kontrol, potrebnih za implementacijo in uporabo
6) Pripravo – a "statement of applicability" – SOA ("izkaz uporabe")
Standard ISO/IEC 27001 prevzema procesni pristop za vzpostavitev, vpeljavo,
delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in izboljševanje SUVIorganizacije. Naloga podjetij pa je, da za svoje učinkovito delovanje prepoznajo
potrebne aktivnosti. Kot proces lahko definiramo vsako dejavnost, ki uporablja
sredstva in se upravlja z namenom, da omogoči preoblikovanje vhodnih informacij
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v izhodne. V procesih so izhodne informacije enega procesa pogosto vhodne
informacije drugega procesa.
Uporaba informacijskih procesov v podjetjih se lahko skupaj s prepoznavanjem in
prepletanjem teh procesov ter njihovim upravljanjem obravnava kot procesni
pristop. Procesni pristop k upravljanju varovanja informacij, ki je predstavljen v tem
standardu, spodbuja uporabnike k poudarjanju pomembnosti naslednjih točk:
a) Razumevanje zahtev po varovanju informacij organizacije in potrebe po
vzpostavitvi politike in ciljev varovanja informacij.
b) Vpeljave in delovanja kontrol za upravljanje tveganj, ki ogrožajo varnost
informacij in informacijskih sistemov v podjetju, v okviru vseh varnostnih
tveganj, ki ogrožajo podjetje.
c) Spremljanje storilnosti in učinkovitosti SUVI-ja.
d) Nenehnega izboljševanja SUVI-ja, ki temelji na objektivnih merjenjih.
Standard ISO/IEC 27001:2005 sprejema model "Načrtuj – Stori – Preveri –
Ukrepaj" (NSPU-PDCA), ki se uporablja za strukturiranje vseh procesov SUVI.
Slika 14 prikazuje, kako SUVI s potrebnimi ukrepi in procesi preoblikuje zahteve
varovanja informacij in pričakovanja zainteresiranih strani v podjetjih v takšno
varovanje informacijskih sistemov, ki izpolnjuje te zahteve in pričakovanja. Slika 14
prikazuje povezave med procesi, ki so predstavljeni v poglavjih od 4 do 8
standarda ISO/IEC 27001.
Standard ISO/IEC 27001 zahteva od managementa, da:
• Opravi sistematičen pregled podjetij in vpliva tveganj informacijske varnosti
ob upoštevanju groženj, šibkih točk in vplivov iz okolice.
• Oblikuje in izvaja celovito upravljanje informacijske varnosti in/ali drugih
oblik upravljanja tveganja (kot so izogibanje tveganjem ali prenos tveganja)
za upravljanje teh tveganj, ki so nesprejemljivi.
• Sprejme krovni proces upravljanja tveganja, da se zagotovi, da vpeljava
informacijske varnosti še naprej izpolnjuje potrebe organizacijskoinformacijske varnosti na trajni osnovi.
SLIKA 14: MODEL NSPU ZA PROCESE SUVI

Vir: BS 7799-2, 2002-2003, 8
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Medtem ko se lahko druge vrste nadzora varovanja informacij potencialno
uporabljajo v ISO/IEC 27001 SUVI – ISMS kot tudi ali celo namesto ISO/IEC
27002 (kodeks prakse za Management informacijske varnosti), pa se ta dva
standarda v praksi običajno uporabljata skupaj.
Priloga A pri ISO/IEC 27001 povzema varnostne informacije 133 kontrol iz
ISO/IEC 27002, medtem ko ISO/IEC 27002 ponuja dodatne informacije in nasvete
o izvajanju nadzora.
2.3.5. ISO/IEC 27002:2005
Standard ISO/IEC 27002:2005 je preimenovan standard ISO/IEC 17799:2005 in je
kodeks ravnanja na področju informacijske varnosti. Standard predstavlja več sto
potencialnih kontrol in nadzornih mehanizmov, ki se lahko izvajajo ob upoštevanju
navodil, ki so v standardu ISO/IEC 27001.
Standard predstavlja smernice in splošna načela za začetek, izvajanje,
vzdrževanje in izboljšanje upravljanja varnosti informacijskih sistemov v podjetjih.
Dejanske kontrole, navedene v standardu, so namenjene reševanju posebnih
zahtev, določenih s formalno oceno tveganja. Namen standarda je tudi zagotoviti
navodila za razvoj varnostnih standardov in učinkovite prakse upravljanja varnosti
v podjetjih ter prispevati h krepitvi zaupanja v informacijske sisteme. Vsebina
ISO/IEC 27002, pri čemer vrstni red poglavij ne pomeni vrstnega reda po
pomembnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struktura standarda
Oceno tveganja in ukrepanje
Varnostna politika
Organizacija varovanja informacij
Upravljanje sredstev
Varovanje človeških virov
Fizična zaščita in zaščita okolja
Upravljanje s komunikacijo in s produkcijo
Nadzor dostopa
Nabava, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov
Upravljanje incidentov pri varovanju informacij
Upravljanje neprekinjenega poslovanja
Združljivost

Za lažje razumevanje zapisanih pojmov so v standardu ISI/IEC 27002 v obliki
poglavij obrazloženi pojmi, kot so:
o
o
o
o
o

Kaj je varovanje informacij?
Zakaj je potrebno varovanje informacij?
Kako uveljaviti varnostne zahteve?
Ocena varnostnih tveganj
Informacijska varnostna politika
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o
o
o
o
o

Notranja organizacija
Upravljanje sredstev
Varovanje človeških virov
Fizična zaščita in zaščita okolja
Upravljanje neprekinjenega poslovanja

Kaj je varovanje informacij?
Informacija je sredstvo z določeno vrednostjo in jo je kot takšno potrebno ustrezno
zaščititi. V poslovnem svetu jo obravnavamo podobno kot vsa druga pomembna
poslovna sredstva. To je še posebej pomembno v današnjem vse bolj medsebojno
povezanem in soodvisnem poslovnem okolju. Posledica te vse večje medsebojne
povezanosti podjetij, lokalne in globalne, je, da so informacije izpostavljene vse
večjemu številu različnih groženj in ranljivosti (OECD, 2002,73).
Informacije obstajajo v različnih oblikah in ne glede na to, ali se prenaša v
elektronski obliki ali pa na papirju, jo je potrebno primerno zaščititi. Varovanje
informacij je zaščita informacij pred raznimi vrstami groženj, da se zagotovi
neprekinjeno poslovanje, ter da se zmanjša poslovno tveganje in s tem povezane
negativne poslovne posledice. Primerno varnost informacij dosežemo z vpeljavo
ustreznih kontrol, vključno s politikami, procesi, postopki, organizacijskimi
strukturami in funkcijami programske in strojne opreme. Kontrole moramo najprej
vzpostaviti in vpeljati, kasneje spremljati in nadzorovati, ter kjer je potrebno,
izboljšati za zagotovitev, da so izpolnjeni varnostni in poslovni cilji organizacije. To
storimo v skladu z drugimi procesi upravljanja poslovanja.
Zakaj je potrebno varovanje informacij?
Informacije ter podporni procesi, sistemi in omrežja so pomembna poslovna
sredstva. Izboljšanje varovanja informacij ima lahko bistveno vlogo pri ohranjanju
konkurenčnosti, dobičkonosnosti, pravne združljivosti ter tržne podobe. Varnost
organizacij in njihovih informacijskih sistemov ogrožajo različne nevarnosti, kot so
računalniške prevare, vohunstvo, sabotaže, vandalizem, ogenj ali poplave.
Poskusi računalniških vdorov so vse pogostejši, ambicioznejši ter vedno bolj
prefinjeni.
Varovanje informacij je pomembno za vse gospodarske subjekte tako za zasebna
kot javna podjetja. Povezovanje javnih in zasebnih omrežij ter splošna dostopnost
do virov informacij povečujeta težavnost nadzorovanja dostopa. Trend
porazdeljenega računalništva je zmanjšal učinkovitost osrednjega nadzora. Za
upravljanje varovanja informacij je potrebno predvsem sodelovanje vseh
zaposlenih v podjetju in absolutna podpora vodstva podjetja.
Kako uveljaviti varnostne zahteve?
Osnova za uveljavitev varnostnih zahtev v podjetjih je, da podjetja prepoznajo
svoje varnostne potrebe. Obstajajo trije glavni viri varnostnih zahtev:
•

Prvi vir je ocena tveganja podjetja, pri čemer se upošteva celotno poslovno
strategijo in cilje podjetja. Z oceno tveganja se prepoznajo grožnje, ki
ogrožajo sredstva organizacije, ovrednotita se ranljivost ter verjetnost pojava,
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obenem se predvidi tudi možne posledice – Risk Management.
•

Drugi vir so zahteve, ki jih določajo zakoni, statuti, predpisi in pogodbe, ki jih
morajo izpolnjevati: podjetje, njeni poslovni partnerji, pogodbeni partnerji ter
ponudniki njihovih storitev.

•

Tretji vir je posebna serija načel, ciljev in poslovnih zahtev za obdelavo
informacij, ki jih razvije podjetje v podporo svojim procesom.

Ocena varnostnih tveganj
Informacijske varnostne zahteve se ugotovijo z metodično oceno varnostnih
tveganj, pri čemer stroške varnostnih kontrol uskladimo s poslovno škodo, ki jo
lahko povzroči napaka pri varovanju informacij. Rezultate ocene tveganja kasneje
uporabimo kot vodilo pri določanju ustreznih ukrepov ter prioritet pri upravljanju
tveganj, ki ogrožajo varovanje informacij, ter pri vpeljavi kontrol, ki so bile izbrane
za zaščito informacij pred temi tveganji. Tveganja redno ocenjujemo, tako da
upoštevamo vse spremembe, ki lahko vplivajo na rezultate ocene tveganj.
Informacijska varnostna politika
Informacijsko varnostno politiko uvajajo podjetja s ciljem, da se zagotovi usmeritev
varovanja informacij v podjetju. Informacijska varnostna politika mora imeti
podporo vodstva in mora biti v skladu s poslovnimi zahtevami in ustreznimi zakoni
ter predpisi. Zelo pomembno je, da je varnostna politika objavljena v ustrezni obliki
in da so z njo seznanjeni vsi zaposleni, vodstvo pa s tem izkazuje podporo in
zavezanost varovanju informacij v podjetju.
Dokument o politiki varovanja informacij mora vsebovati izjavo o zavezanosti
vodstva ter določiti pristop podjetja k upravljanju varovanja informacij. Vsebovati
mora izjave, ki zadevajo:
a. Opredelitev varovanja informacij, njegovih splošnih ciljev, obsega in
pomembnosti varovanja kot mehanizma, ki omogoča izmenjavo informacij.
b. Izjavo o načrtih (ISO/IEC 27002, 2005, 63) vodstva organizacije glede
podpore ciljem in načelom varovanja informacij, ki je v skladu s poslovnimi
cilji in strategijami.
c. Okvir za določanje ciljev kontrol in kontrol, vključno s strukturo ocene tveganj
in upravljanja tveganj.
d. Kratko pojasnilo varnostnih politik, načel, standardov in zahtev po
združljivosti, ki imajo poseben pomen za podjetje, vključno z:
•

Upravljanjem sredstev: Določi se odgovorna oseba za upravljanje s
sredstvi in je hkrati odgovorna za vzdrževanje ustreznih kontrol.

•

Klasifikacijo informacij: Vpeljana s ciljem, da se zagotovi ustrezen
nivo zaščite informacij. S klasifikacijo informacij se določijo potrebe,
prednosti in pričakovana stopnja zaščite pri ravnanju z različnimi
informacijami, saj imajo različne informacije različne stopnje občutljivosti
in kritičnosti. Nekatere zahtevajo dodatno zaščito oziroma posebno
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obravnavo. Z uporabo sheme za klasifikacijo informacij določimo ustrezne
stopnje zaščite, obenem pa se tudi sporoči potrebo po posebnih ukrepih
za ravnanje.
•

Varovanjem človeških virov: Zagotoviti je potrebno, da zaposleni, ter
ostali, ki so povezani v poslovne procese podjetja, razumejo svojo
odgovornost in so primerni za vloge, ki so jim zaupane, glede na
zmanjšanje tveganja kraje, prevare ali zlorabe zmogljivosti. Odgovornosti
je potrebno zapisati v ustreznem opisu dela in v pogojih za zaposlitev.

•

Fizično zaščito in zaščito okolja: Obstajajo prostori, za katere velja
poseben režim zaščite, in naša naloga je preprečiti nepooblaščen fizični
dostop ter onemogočiti škodo in motnje v prostorih podjetja. Kritične ali
občutljive zmogljivosti za obdelavo informacij morajo biti nameščene na
varovanih območjih, zaščitene z določenimi varnostnimi pasovi, z
ustreznimi varnostnimi pregradami in vhodnimi kontrolami. Fizično morajo
biti zaščitene pred nepooblaščenim dostopom, škodo in vmešavanjem.
Zaščita, ki jo vzpostavimo, mora ustrezati ugotovljenim tveganjem.

•

Upravljanjem neprekinjenega poslovanja: Tu se soočamo z izzivom
zagotoviti neprekinjeno poslovanje in zaščititi kritične poslovne procese
pred posledicami večjih okvar informacijskih sistemov ali nesreč ter za
zagotovitev njihovega pravočasnega ponovnega delovanja. Pred
vzpostavitvijo sistema neprekinjenega poslovanja je potrebno narediti
analizo vpliva na poslovanje, ki ga imajo posledice nesreč, okvar
varnostnega sistema, izgube storitev in razpoložljivosti storitev. Potrebno
je razviti in vpeljati načrt neprekinjenega poslovanja, da se zagotovi
pravočasna obnova ključnih operacij. Varovanje informacij mora biti
celosten del splošnega procesa neprekinjenega poslovanja in drugih
upravljavnih procesov v organizaciji. Sistem neprekinjenega poslovanja
mora biti takšen, da so posledice za podjetje zmanjšajo na sprejemljivo
raven ter da si ta opomore po izgubi informacijskih sredstev (kar je lahko
posledica naravnih katastrof, nesreč, okvar opreme ali namernih dejanj).
Določiti moramo kritične poslovne procese ter uvrstiti zahteve
neprekinjenega poslovanja po upravljanju varovanja informacij med druge
zahteve glede neprekinjenosti, ki so povezane s procesi. Neprekinjeno
poslovanje mora, poleg običajnih procesov za oceno tveganja, vključevati
kontrole za prepoznavanje in zmanjšanje tveganja, za omejevanje
posledic incidentov, ki so povzročili škodo, in za zagotavljanje, da so
informacije, potrebne za poslovne procese, pravočasno na voljo.
Za lažje razumevanje, kaj omenjene kontrole dejansko v praksi pomenijo,
je v nadaljevanju prikazanih nekaj osnovnih kontrol. Pomembno pa je, da
so čim bolj natančne in razumljive, saj so v veliki večini v obliki
informacijskih varnostnih pravilnikov posredovane uporabnikom, se pa
med podjetji zaradi njihove specifičnosti razlikujejo:
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• Pravilom prazne mize in zaslona: Osnovo izhodišče pri zagotavljanju
informacijske varnosti je skrb vsakega posameznika v podjetju za
ustrezno stopnjo zaščite in varovanja podatkov ter dokumentov, s katerimi
organizacija razpolaga. Ti dve politiki se kot kontrolna točka pojavljata v
standardu pod oznako 7.3.1. Ta zahteva obstoj navedenih politik zaradi
preprečevanja nedovoljenega dostopa, izgube ali poškodovanja
informacij. To pomeni, da mora podjetje predvideti obvezna ravnanja
zaposlenih v primeru, če slednji zapustijo delovni prostor, ali ob siceršnji
možnosti vpogleda nepooblaščenih oseb. Zaposleni morajo biti s takšnimi
ukrepi in postopki seznanjeni ali k določenemu postopanju zavezani.
Odgovornost v primeru kršenja pravil mora biti jasno definirana.
• Dostopom do interneta: Pri tej kontroli definiramo možnost dostopa do
interneta. Za dostop do interneta (spleta) se uporabljajo različni brskalniki,
(IExplorer, Mozilla, Safari ...), lahko pa je zaradi lažjega nadzora
dovoljena uporaba samo določenega. Priporočljiv je onemogočen dostop
do datotek, ki vsebujejo izvršljivo kodo. V primerih potrebe zaposlenih za
omenjene datoteke se morajo ti oglasiti pri administratorju oziroma drugi
pooblaščeni osebi s potrebnimi pooblastili.
• Uporabniškim geslom: Definirana mora biti dolžina gesla, ki naj znaša
vsaj 6 znakov, priporočljivo pa je več. Uporabljene morajo biti črke (male
in velike), številke, vendar ne sičniki in šumniki (angleška abeceda).
Geslo se mora zamenjati na najmanj 14 in največ 90 dni, sama menjava
pa mora biti sistemsko vsiljena. Geslo naj bo ob spremembi vedno novo
(program mora poznati zgodovino gesel). Vpeljani naj bodo naslednji
postopki: avtomatični postopki preverjanja korektnosti omrežnih gesel,
avtomatične zahteve po njihovi spremembi po preteku definiranega roka.
Za uporabnika je lažji sistem, ko ima kot uporabnik eno samo geslo
(single sign on), a je to varnostno bolj ranljivo (single point of failure).
Možna je tudi uporaba naključnega generatorja gesel, kar uporabnikom
olajša "vsakokratno izbiro", slabost pa je, da si ta gesla težko zapomnimo,
in prihaja do zaklepanja uporabniških računov.
2.3.6. Prekrivanje standardov in "najboljše prakse"
Najnovejše smernice oziroma priporočila za ITIL, ki jih posreduje BSI – British
Standard Institute, so prikazane na sliki 15. Izhodiščno vprašanje, ki se pojavlja pri
prenovi projektov, oziroma če izhajamo iz informacijskih procesov, je vprašanje
gospodarnosti teh procesov. Ali je prestrukturiranje smiselno in preden opravimo
informacijsko prenovo oziroma prenovo določenih procesov znotraj podjetja se
moramo vprašati:
o
o
o
o

Kakšno vlogo ima informatika v operativnem poslovanju podjetja?
Se v informatiki pojavljajo vedno znova isti problemi?
Se bi število motenj po prenovi povečalo?
So poteki informacijskih procesov jasno definirani?
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o So standardi podjetja dostopni?
o Ali lahko ovrednotimo gospodarnost posameznih področij informacijskih
sistemov?
o So postavljeni cilji realni?
SLIKA 15: PIRAMIDA DOPOLNJEVANJA INFORMACIJSKIH STANDARDOV

Vir: OLBRICH, 2006. 137
Izhodišče zagotavljanja IT-storitev je, da se zagotavljajo stroškovno učinkovito,
zagotavljajo varnost in hkrati zadovoljujejo zakonske predpise in druge regulative,
ki urejajo področje informatike. Za izpolnitev teh zahtev si lahko pomagamo z ITILom za definiranje informacijskih procesov, s COBIT-om uredimo kontrolne meritve,
za zagotavljanje informacijske varnosti pa uporabimo ISO/IEC 17799.
TABELA 1: SKLADNOSTI MED ITIL-om, COBIT-om IN ISO/IEC 17799
ITIL
Koncepti/procesi
Aktivnosti
Stroški/vrednost (prednosti)
Načrtovanje implementacije –
vpeljave

COBIT
Kritični faktorji
uspeha
Metrike (KGI, KPI)

ISO/IEC 17799
Informacijska varnost

Ocenjevanje –
zrelost (CMM)
Nadzor
Revizija

Vir: COMBINING ITIL WITH COBIT AND ISO/IEC 17799:2000; JOHN WALLHOFF
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Prekrivanje COBIT-a in ISO/IEC 27002
Tabela 2 prikazuje prepletanje dveh standardov kot tudi, kako vpeljati ISO/IEC
27002 s pomočjo COBIT-a. COBIT in ISO/IEC 27002 nista dva nasprotujoča si
standarda, temveč sta komplementarna in se dopolnjujeta. COBIT "pokriva" širše
območje, medtem ko je ISO/IEC 27002 bolj osredotočen na področju informacijske
varnosti. Spodnja tabela opisuje povezanost obeh standardov ter kako je ISO/IEC
27002 mogoče vključiti v COBIT.
TABELA 2: LITERATURA UJEMANJE 27002 IN COBIT-a
COBIT-domene
Načrtovanje in
organizacija
Pridobivanje in
izvedba
Dostava in podpora
Spremljanje in
vrednotenje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

0

.

.

+

0

0

-

0

+

.

.

.

.

.

.

.

-

+

0

+

+

.

+

0

0

0

+

0

0

-

0

-

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vir: COMBINING ITIL WITH COBIT AND ISO/IEC 17799:2000; JOHN WALLHOFF
V tabeli je prekrivanje COBIT-a in ISO/IEC označeno z: +, -, . in 0, kar pomeni:
• (+) Dobro ujemanje (več kot dva ISO/IEC 27002 cilja sta bila zajeta v
COBIT-procesu).
• (0) Delno ujemanje (en ali dva ISO/IEC 27002 cilja sta bila preslikana v
COBIT-procesu).
• (-) Slabo ujemanje (nobeden ISO/IEC 27002 cilj ni bil preslikan v COBIT procesu).
• (.) Ujemanje ne obstaja.
Prilagajanje ITIL in ISO/IEC 27001 COBIT kontrolnim ciljem
Tabela 3 kaže, kje ITIL ali ISO/IEC 27001 standardi zagotavljajo najboljšo podporo
COBIT kontrolnim ciljem, vendar to ni primarna referenca. Namen ni in ne sme biti,
da bi bilo to predpisano kot edino uporabno sredstvo, temveč mora služiti le kot
vodilo v organizaciji informacijskih procesov in organizaciji dela.
Povezave kažejo na visoko stopnjo pomembnih sekcij v ostalih dokumentih.
Organizaciji ISACA in ITGI (IT Governance Training) skrbita za podrobno
raziskavo in navezavo na COBIT ter ostale standarde in priporočila dobre prakse,
s čimer nam je omogočeno povzemanje izkušenj iz velikega nabora primerjav.

50

TABELA 3: UJEMANJE COBIT-a, ITIL-a in ISO/IEC 27001
COBIT domena: Načrtovanje in organizacija
PO1 definicija strateškega IT-plana
Definiranje strateških IT-planov zadovoljuje poslovne zahteve po optimalnem usklajevanju med
poslovnimi cilji in informacijsko podporo.
COBIT kontrolni cilji
Ključna področja
ITIL podporne informacije
ISO/IEC 27001
Cilji, vizija, slabosti
Poslovni vidik: 4.
IT je del
4.1 Infrastruktura
priložnost uskladitve
usklajevanje IT-ja in
PO 1.1
poslovnih
informacijske
IT-ja s poslovnimi
poslovnega vidika
načrtov
varnosti
cilji
Poslovni vidik:
IT-podpora za
prilagajanje IS, 4.3 osnova
4.1 Infrastruktura
Dolgoročni ITdoseganje poslovnih
upravljanja vodenja
informacijske
PO 1.2
plan
ciljev
IKT Management: Annex 2B,
varnosti
vsebina o IKT-politiki in ciljih
Poslovni vidik:
Strukturni pristop
Dolgoročni ITprilagajanje IS 4.5
poslovnim modelom,
PO 1.3
plan – pristop
kreiranje smernic IS
identificiranje
in struktura
IKT Management:
prednosti
oblikovanje in načrtovanje
Prilagajanje planov
Koncept poslovnih vidikov:
Dolgoročne ITzaradi poslovnih
2.9 spremembe poslovanja
PO 1.4
spremembe
sprememb
Poslovni vidik: upravljanje
Poslovni vidik: upravljanje
določb 6.2 nove storitve
Alokacija virov kot
4.1 Infrastruktura
Kratkoročno
IKT Management: dodatek
PO 1.5
odgovor na
informacijske
IT-planiranje
C1, splošno planiranje, in
spremembe
varnosti
priprava
IKT Management: dodatek L2
Zavedanje
IKT Management: Annex 3C,
4.1 Infrastruktura
Komunikacija
pomembnosti
Primer komunikacijskega
informacijske
PO 1.6
IT-planiranja
komuniciranja
plana
varnosti
Zagotavljanje storitev
zmogljivosti: 5.7 upravljanje
življenjskega cikla aplikacije
Spremljanje in
Pomen povratnih
IKT Management: proces
PO 1.7
razvoj ITinformacij
upravljanja vsebuje 2.4.5
planov
pregled planiranega razvoja
7.4 Kako ohraniti dinamiko?
Ocenitev
Zagotavljanje storitev
Ocenitev
4.1 Infrastruktura
funkcionalnosti in
zmogljivosti: 6.2.3 Podpora
PO 1.8
obstoječih
informacijske
stabilnosti glede na
storitev: implementacija
sistemov
varnosti
poslovno podporo
upravljanja storitev

VIR: ALIGNING COBIT, ITIL AND ISO 2700X FOR BUSINESS BENEFIT
2.4.

Determinante vrednosti učinkovitih informacijskih procesov

Informacijska varnost je TOP-DOWN-proces, ki zahteva celovito varnostno
strategijo, ki je usklajena s poslovnimi procesi in strategijo podjetja. Informacijska
varnost je vezana na vse poslovne procese tako fizične kot tehnične. Da bi
zagotovili, da so obravnavani vsi pomembni varnostni elementi v varnostni
strategiji podjetja, je potrebno vpeljati varnostne standarde, s katerimi si
zagotovimo preglednost varovanja informacij in informacijskih sistemov. Dva
izmed najpogosteje uporabljenih standardov sta COBIT in ISO/IEC 27001.
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Formalno je varnostna strategija del poslovne politike podjetja in je kot takšna
vključena v izvajanje varnostne politike in njen kontinuiran razvoj, ki odslikava
poslovne cilje podjetja v njihovih podrobnostih. Da bi zagotovili učinkovito
upravljanje, je potrebno opredeliti meje posameznih politik znotraj poslovnih in
delovnih procesov in postopkov, skupaj z dodeljevanjem vlog in odgovornosti
znotraj teh procesov. Izobraževanje, ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih
mora biti ponavljajoči se proces, ki nam zagotavlja, da je obnašanje zaposlenih in
njihova ozaveščenost usklajena z varnostno politiko in strategijo podjetja.
Poslovna strategija je podlaga za akcijski načrt, ki je sestavljen iz enega ali več
delovnih akcijskih načrtov informacijske varnosti za doseganje varnostnih
ciljev. Strategije in akcijski načrti morajo vsebovati okvire za spremljanje procesov,
kot tudi matrike, s katerimi določamo stopnje uspeha. To zagotavlja koristne
povratne informacije odgovornim za informacijsko varnost v podjetjih, s čimer se
omogoči, da varnostne pobude dosežejo zastavljene cilje.
Ko managerji ter vodstva podjetij vedo, kakšno zaščito potrebujejo za varovanje
njihovih informacijskih sistemov, je podana osnova za razvoj in izvajanje varnostne
politike. Osnove informacijske varnosti predstavljajo minimalno sprejemljivo
informacijsko varnost, ki jo je potrebno zagotoviti za zaščito virov
informacij. Osnove informacijske varnosti se razlikujejo glede na občutljivost in
kritičnost informacij in informacijskih sistemov. Osnove informacijske varnosti se
lahko izrazijo kot tehnični ali proceduralni vidik oziroma kot zadeva zaposlenih v
podjetju. Varnostno politiko se običajno razvije kot kombinacijo sprejetih svetovnih
standardov, kot so COBIT in ISO/IEC 27001.
Medtem ko nove opredelitve informacijske varnosti vsebujejo pojme, kot so
uporabnost informacij, lastništvo, krajo, prevaro in goljufije, pa gospodarstvo, ki je
vedno bolj informacijsko povezano, dodaja, da je kljub vsemu nujna potreba po
zaupanju in odgovornosti v elektronske transakcije in poslovanje v širšem
pomenu. V zvezi s tem je varnostni cilj izpolnjen, ko:
• Informacije so na voljo kadarkoli je to potrebno in informacijski sistemi
zagotavljajo zaščito in obnovo v primeru napadov (dostopnost).
• Informacije so dostopne le pooblaščenim - tistim, ki imajo pravico do
dostopa (zaupnost).
• Informacije so zaščitene pred nepooblaščenim spreminjanjem (celovitost integriteta).
• Poslovne transakcije, kot tudi izmenjava podatkov znotraj in zunaj podjetja,
so zanesljive (avtentičnost in nespremenljivost).
Pomeni dostopnosti, zaupnosti, celovitosti, avtentičnosti in nespremenljivost se
razlikujejo glede na podatke v informacijskem sistemu in poslovnih okoliščinah, v
katerih se uporabljajo. Na primer: celovitost je še posebej pomembna, če
upravljamo z informacijami, zaradi učinka, ki jo informacije imajo v poslovnih
odločitvah in finančnem poročanju. Dandanes je morda najbolj kritična zaupnost,
saj se pogosto nanaša na osebne, finančne ali zdravstvene informacije, ali na
varovanje poslovnih skrivnosti in drugih oblik intelektualne lastnine (Information
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Security Governance: Guidance for Boards of Directors and Executive
Management).
SLIKA 16: KONCEPT VODENJA INFORMACIJSKE VARNOSTI

Vir: ITGI, 2006, 19
Management varnosti informacijskih sistemov je ponavljajoči se proces, ki
zagotavlja zaupnost, celovitost, dostopnost, avtentičnost in zanesljivost informacij
znotraj določenega poslovnega sistema. K nalogam managementa varnosti
informacijskih sistemov spadajo:
•
•
•
•

Določitev ciljev varnostne politike
Analiza varnosti in groženj
Nadzor obstoječih informacijskih sistemov
Informacijskovarnostno ozaveščanje zaposlenih

Sprejetje varnostne politike informacijskih sistemov je naloga managementa, ki
mora poskrbeti, da je ta varnostna politika ustrezno posredovana zaposlenim.
Samo ob jasni podpori vodstva imajo varnostne politike in s tem povezane
aktivnosti možnost za uspeh, kar pomeni, da so uspešno sprejete med
zaposlenimi.
Varnostne politike so namenjene:
•

Spodbujanju kulture varnosti med vsemi udeleženci kot sredstvo za
zaščito informacijskih sistemov in omrežij.
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•

•

•
•

2.5.

Ozaveščanju o tveganju, ki so mu informacijski sistemi in omrežja
izpostavljena s pomočjo politik, praks, ukrepov in postopkov, ki so na
voljo za obravnavo teh tveganj. Pomembno je njihovo sprejetje in
izvajanje.
Oblikovanju splošno sprejetega referenčnega okvira, ki bo pomagal
udeležencem/zaposlenim razumeti vprašanja varnosti in spoštovanja
etičnih vrednot v razvoju in izvajanju usklajene varnostne politike, dobre
prakse, ukrepov in postopkov za varnost informacijskih sistemov in
omrežij.
Spodbujanju sodelovanja in izmenjave informacij med vsemi udeleženci
pri razvoju in izvajanju varnostnih politik, praks, ukrepov in postopkov.
Spodbujanju preučitve informacijske varnosti in varnosti informacij kot
pomemben cilj med vsemi udeleženci v razvoju varnostne politike ali
njenem izvajanju.

Management varnost informacijskih sistemov

S prehajanjem v informacijsko družbo, kot posledico naslutenega razvoja
informacijskih sistemov, prihaja pogosto do vprašanj, kje je razmejitev med
pojmoma varnost informacijskih sistemov in varnost informacij. Vprašanje
opredelitve teh dveh pojmov in njunih medsebojnih razmejitev je bilo v zadnjih letih
pogosto predmet živahnih razprav. Gre tudi za nekatere pomembne spremembe
pri razumevanju teh pojmov in pri tem moramo omeniti, če smo pred nekaj leti
pojem informacijska varnost razumeli kot varstvo informacijske tehnologije ter s
tem tudi obdelujočih se informacij na njih, pojem "informacijska varnost" pa kot
zaščito informacij, ne glede na njihovo obliko (tj. elektronsko, pisno, slikovno ali
govorno), sta danes ta dva pojma postala skoraj sinonim za prikaz informacijskovarnostnih vprašanj. Meje med obema pojmoma so sedaj zabrisane. V zadnjih
letih se je uveljavil izraz "varnost informacijskih sistemov" kot pojem, ki zajema vso
omenjeno tematiko (Oesterreichische Informationssicherheitshandbuch, 2007, 23).
Naloga managementa informacijske varnosti je na področju informacijske varnosti
zagotoviti razumen, celovit in dosleden nivo varnosti in celovitega upravljanja
Security managementa na nivoju podjetja. Metodični management informacijske
varnosti je nepogrešljiv pri zagotavljanju celovite in ustrezne informacijske
varnosti. Management informacijske varnosti mora biti sestavni del varnostne
politike informacijskih sistemov. Pri tem govorimo o ponavljajočem se procesu, ki
mora zagotavljati vse naštete pojme: zaupnost, celovitost, razpoložljivost,
odgovornost pooblaščenih oseb, kar lahko povzamemo z zanesljivostjo
informacijskih sistemov. Upravljanje informacijske varnosti ima usklajeno nalogo
uporabe večjih protiukrepov za varnosti in zaščito integritete informacij ter sredstev
v podjetju. Priporočljivi so večnivojski ukrepi, saj je tako v primeru poskusa vdora
otežen zlonamerni vdor. Hkrati s tem skušamo kar najbolj zmanjšati verjetnost
vpada in prizadevanja zlonamernih hekerjev.
Naloge upravljanja informacijske varnosti so:
•
Opredelitev varnostnih ciljev informacijskih sistemov v podjetju
•
Opredelitev varnostnih zahtev
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•
•
•
•
•

Identifikacija in analiza groženj in tveganj
Vzpostavitev ustreznih varnostnih ukrepov
Spremljanje izvajanja implementiranih ukrepov
Spodbujanje ozaveščenosti informacijske varnosti znotraj organizacije
Odkrivanje in odzivanje dogodkov povezanih z informacijsko varnostjo

SLIKA 17: MANAGEMENT INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE

Vir: Oesterreicische sicherheitshandbuch, 2007, 18
Slika 17 prikazuje najpomembnejše dejavnosti v okviru managementa varnosti
informacijskih sistemov in morebitne potrebne povratne informacije med
posameznimi sklopi, ki jih predstavljajo:
• Razvoj;
o
o
o

Razvoj varnostne politike na nivoju podjetja
Analiza tveganja
Vzpostavitev varnostnega koncepta

• Realizacija oziroma vpeljevanje;
o
Vzpostavitev varnostne politike
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• Dejanska uporaba;
o
Informacijska varnost v dejanski uporabi
Varnostna politika IT na nivoju podjetja opisuje usmeritve in cilje v podjetju, pri
čemer se upoštevajo ustrezne meje temeljnih podjetniških ciljev podjetja in s tem
povezanimi strategijami, metodami in odgovornostjo za zagotavljanje varnosti.
Vsako podjetje ali javna ustanova mora imeti IT varnostno politiko v pisni
razumljivo napisani obliki ter lahko dostopni.
2.5.1. Koncept managementa informacijske varnosti
Že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se odgovorni pri Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) zavedali pomena varnosti v
hitro razvijajočih se informacijskih sistemih. Sprejetih je bilo devet načel, ki jih
beremo kot OECD-priporočila. Teh devet načel se dopolnjuje in jih je potrebno
brati kot celoto. Nanašajo se na udeležence na vseh ravneh, strateških in
operativnih. V okviru teh smernic je odgovornost udeležencev odvisna od njihovih
vlog v delovnih procesih. Vsi udeleženci oziroma zaposleni morajo biti poučeni in
ozaveščani o pomembnosti informacijske varnosti. Prizadevanja za izboljšanje
varnosti informacijskih sistemov in omrežij bi morala biti v skladu z vrednotami
demokratične družbe, zlasti potreba po prostem pretoku informacij in osnovni skrbi
za varnost osebnih podatkov. Teh 9 načel je:
1) Zavedanje
Zaposleni se morajo zavedati potrebe po varnosti informacijskih sistemov in
omrežij ter kaj lahko sami storijo za izboljšanje informacijske varnosti.
Ozaveščenost o tveganjih in zaščitnih ukrepih, ki so na voljo, je prva obrambna
linija varnosti informacijskih sistemov. Informacijski sistemi in omrežja so
podvržena notranjim in zunanjim tveganjem. Zaposleni se morajo zavedati, da
lahko napake varnostnih sistemov znatno škodujejo informacijskim sistemom in
omrežjem. Prav tako se morajo zavedati, da zaradi informacijske povezanosti
lahko zaradi soodvisnosti povzročijo škodo drugim, ki so v njihovem omrežju.
Zaposleni bi morali biti seznanjeni z dobrimi praksami, ki jih lahko izvajajo za
izboljšanje varnosti in potreb ostalih zaposlenih.
2) Odgovornost
Vsi udeleženci so odgovorni za varnost informacijskih sistemov in omrežij. Prav
zato mora biti odgovornost takšna, ki ustreza njihovim individualnim vlogam in
znanju. Tistim, ki razvijajo, načrtujejo in dobavljajo proizvode in storitve, bi morala
biti dodeljena drugačna odgovornost, kot na primer sistemskim administratorjem.
Poskrbljeno mora biti, da uporabnik bolje razume varnost funkcionalnosti
proizvodov in storitev in s tem povezano odgovornost, ki je vezana na njegovo
delo.
3) Odzivnost
Odzivnost zaposlenih oziroma vseh udeležencev mora biti za uspešno
preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na varnostne incidente pravočasna in
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kooperativna. Ob prepoznavanju medsebojne povezave informacijskih sistemov in
potenciala za povzročitev hitre in obsežne škode, morajo vsi udeleženci
pravočasno ukrepati, vsa njihova dejanja pa morajo biti kooperativna z ostalimi.
Samo tako se lahko lotimo varnostnih incidentov.
Informacije o grožnjah in ranljivostih moramo posredovati zainteresirani javnosti,
saj lahko s tem vzpostavimo hitro in učinkovito sodelovanje za preprečevanje,
odkrivanje in odzivanje na varnostne incidente. Državne meje ne smejo
izključevati sodelovanja in izmenjave informacij.
4) Etika
Udeleženci morajo upoštevati legitimne interese drugih. Glede na prisotnost
informacijskih sistemov in omrežij v naši družbi se moramo zavedati, da lahko
naša dejanja škodujejo drugim. S tem je etični pristop bistvenega pomena, in zato
bi si morali prizadevat za razvoj in sprejetje najboljših praks in spodbujati vedenja,
ki upoštevajo potrebe po varnosti in spoštujejo legitimne interese drugih.
5) Demokracija
Varnost informacijskih sistemov in omrežij bi morala biti združljiva z bistvenimi
vrednotami demokratične družbe. Potrebno jo je izvajati na način, skladen z
vrednostmi, ki jih priznava demokratična družba, vključno s svobodo za izmenjavo
misli in idej, prostega pretoka in zaupnosti informacij ter komunikacije, ustreznega
varstva osebnih informacij, odprtosti in preglednosti.
6) Ocena tveganja
V vseh podjetjih je potrebna ocena tveganja. Ocena tveganja identificira grožnje in
šibke točke, morala bi biti dovolj široko zastavljena, da bi zajemala ključne
notranje in zunanje dejavnike, kot so tehnologija, fizični in človeški dejavniki.
Ocena tveganja omogoča določitev sprejemljivih ravni tveganja in pomaga izbrati
ustrezne kontrole za obvladovanje tveganj iz možnega škodljivega vpliva na
informacije, sisteme in omrežja glede na naravo in pomen informacije, ki jih je
potrebno zaščititi. Zaradi naraščajoče medsebojne povezanosti informacijskih
sistemov bi ocena tveganja morala vključevati tudi premislek o potencialni škodi, ki
lahko izvira od drugod, ali o škodi, ki jo lahko povzroči drugim.
7) Načrtovanje in izvajanje informacijske varnosti
Varnost bi morala biti ključni sestavni dejavnik in element informacijskih sistemov
ter omrežij. Informacijske sisteme, omrežja in politike bi bilo potrebno tako
načrtovati, izvajati in usklajevati, da bi bila informacijska varnost optimizirana, ob
tehničnih in drugih zaščitnih ukrepih in rešitvah, ki so potrebne in morajo biti
sorazmerne z vrednostjo informacijskih sistemov in omrežij. Varnost bi morala biti
temeljni element vseh proizvodov, storitev, sistemov in arhitekture informacijskih
sistemov.
8) Upravljanje varnosti
Udeleženci morajo sprejeti celovit pristop k upravljanju varnosti. Upravljanje
varnosti mora temeljiti na oceni tveganja, biti mora dinamično in obsegati vse ravni
udeležencev dejavnosti in vse vidike procesov. Vključevati mora v prihodnost
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usmerjene odzive na pojavljajoče se grožnje in vključevati preprečevanje,
odkrivanje in odzivanje na izredne dogodke in revizijo. Varnostna politika
informacijskih sistemov in omrežij ter razni delovni procesi morajo biti usklajeni, da
lahko ustvarimo enotno varnostno politiko.
9) Ponavljajoče se dogajanje
Varnostna politika mora nenehno slediti novim zahtevam in se mora skladno s tem
tudi obnavljati. Potrebno je odkrivanje novih in spreminjajočih se groženj ter šibkih
točk sistema.
2.5.2. Življenjski cikel varnostne politike informacijskih sistemov
Varnostna politika je postala pogost pojem z različnimi pomeni za različna
občinstva. Varnostni standardi pripomorejo pri definiranju varnostne politike kot
specifični, merljivi in podatkovno usmerjen okvir, ki obsega več uporabnikov in
potreb upravljanja v organizaciji. Končni rezultat je uspešno in učinkovito
upravljanje varnostne politike ne glede na to, ali jo upravljamo sami ali s pomočjo
zunanjih svetovalcev.
Varnost je poslovna osnova v "fizičnem" svetu. Podjetjem se zdi samoumevno
zaščititi svoje poslovne objekte in infrastrukturo pred krajo, požarom ali
vandalizmom. Kljub temu pa marsikatero podjetje rutinsko opravi z varnostjo svoje
informacijske infrastrukture. Ne zavedajo se, da lahko en sam vpad v njihovo
informacijsko infrastrukturo povzroči veliko večjo škodo kot kakšna elementarna
težava. Tu gre lahko tudi za izgubo zaupanja strank, poslovnih partnerjev ter
zainteresirane javnosti. Kakor hitro bodo podjetja to spoznala, bodo tej tematiki
začela posvečati ustrezno pozornost.
Uspešno upravljanje informacijskih varnostnih rešitev je potrebno razumeti kot
sestavni del poslovne strategije podjetja. Kakor hitro je upravljanje varnosti
informacijskih sistemov sprejeto kot temeljni poslovni proces, je potrebno razviti
varnostne smernice ali pravila kot podporo poslovni politiki podjetja. Te smernice,
lahko pojmujemo tudi kot informacijsko varnostno politiko podjetja. Ta politika
pooseblja celostno varnostno arhitekturo v podjetju S tem imamo osnovo za
spremljanje ranljivosti, napadov in zlorab. Končni rezultat je izboljšati dostopnost
informacij, celovitost in zaupnost, tako znotraj kot zunaj podjetja (Internet Security
Systems (ISS), Creating, Implementing and Managing the Information Security
Lifecycle – www.iss.net, 2000), pri čemer pa je spremljanje morebitnih tveganj
neprekinjen proces, ki zajema morebitne nevarnosti in temu primerne varnostne
ukrepe.
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SLIKA 18: CIA-TRIKOTNIK

Vir: Internet Security Systems (Iss), Creating, Implementing And Managing The
Information Security Lifecycle, 2000, 3
Zdi se sicer malo verjetno, a le malo podjetij ve, kakšne informacije se prenašajo
po njihovem informacijskem omrežju, kje se hranijo, kdo ima dostop do njih in
koliko jih stane, če bi bili ti podatki zlorabljeni. To slabo poznavanje lastnih
sistemov se pokaže kot pomanjkljivost ob vpeljavi učinkovite varnostne politike. Če
varnostna politika ni "merljiva"in se njena učinkovitost ne da preveriti, potem tudi
ne more biti učinkovita.
Varnostna politika informacijskih sistemov zadeva vse zaposlene, zato je
pomembno, da pri sestavljanju te politike sodelujejo odgovorni z vseh delovnih
področij, in da je sprejetje te politike usklajeno z vsemi sodelujočimi. Za nastanek
varnostne politike je potrebno določiti odgovorno osebo, ki je ponavadi zaposleni,
ki skrbi za informacijsko varnost. Če je podjetje povezano z dobavitelji oziroma
zunanjimi izvajalci njihovih storitev, je potrebno, da so tudi ti seznanjeni z
informacijsko varnostno politiko. Zaradi tega morajo biti vsi, ki so kakorkoli
vključeni v informacijske sisteme, z njo pisno seznanjeni.
Informacijska varnostna politika je interni akt podjetja in stopi v veljavo s sklepom
vodstva podjetja. Odločilna predpostavka pri uvajanju informacijske varnostne
politike je ta, da ima polno podporo vodstva, kar se izkazuje s sprejetjem
informacijske varnostne politike od vodstva podjetja.
Informacijska varnostna politika je sicer dolgoročni dokument, a ne glede na to, jo
je potrebno zaradi naše varnosti nenehno preverjati in po potrebi aktualizirati, da
ne zastara. Sicer se lahko postavi časovno obdobje, v katerem se mora aktualnost
varnostne politike najkasneje preveriti, a se lahko po potrebi aktualizira kadarkoli
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je to zaradi bistvenih sprememb v informacijskih sistemih potrebno, oziroma kakor
hitro je evidentirana nova nevarnost. Odgovornost za spremembe je pri
upravljavcu informacijske varnosti.
Brez natančnega razumevanja informacijskih varnostnih politik odgovorni ne
morejo vedeti, katere varnostne aplikacije ali storitve so potrebne. Ne vedo, v
kakšno tehnologijo investirati, da bo učinek najboljši. Premalo pozornosti
namenjene upravljanju informacijskih sistemov in potrebam uporabnikov je druga
ovira za dosego uspeha informacijske varnosti. Tudi če je oprema tehnično
učinkovita, predstavlja pa težave v delovnem procesu, bo varnostna politika slabo
sprejeta in ne bo učinkovita.
SLIKA 19: ŽIVLJENJSKI CIKEL UPRAVLJANJA VARNOSTI

Vir: Internet Security Systems (Iss), Creating, Implementing And Managing The
Information Security Lifecycle, 2000, 4
Ključ do učinkovite, pregledne in izvršljive varnosti prihaja iz varnostne politike, ki
ima široko podporo, in ki zagotavlja natančno opredelitev omrežij in zahteve po
dostopu do virov in podatkov, usmerjeno izvajanje in storitve upravljanja. Ta
proces se rezultira v ustrezni varnostni politiki, ki bistveno izboljšuje dostopnost
informacij, integriteto in zasebnost. Prav tako pomembna je pravilna vpeljava
varnostne politike. Z gradnjo izobraževanja in sodelovanja v življenjskem ciklu
upravljanja varnosti (The Information Security Management Lifecycle ) podjetja
spodbujajo prostovoljno sodelovanje, s čimer se močno poveča možnost za
uspešno izvajanje in implementiranje varnostne politike.
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Temeljni življenjski cikel managementa varnosti informacijskih sistemov vsebuje
pet medsebojno povezanih procesov: ocenjevanje, načrtovanje, uvajanje,
upravljanje/podpora in izobraževanje. Teh pet procesov deluje kot zaprt krožni
sistem, ki omogoča razvoj varnostnega cikla in odzivanje na spreminjajoče se
potrebe in pogoje.
Ocenitev – ASSESS: Temelji na ISI/IEC 27001, sistematična "izhodiščna"
identifikacija vseh omrežnih naprav in virov ter vzpostavitev vrednotenja za vse
skupine podatkov, ki so v omrežju. Splošni opisi se pretvorijo v merljive zbirke
podatkov, ki se lahko nato uporabijo za oblikovanje učinkovitega upravljanja
varnostne politike in mrežne infrastrukture.
Oblikovanje – DESIGN: Pretvorba ocenjenih podatkov v seznam aplikacij v
omrežju, razporeditev lokacij, izvajanje strategije in izbrane smernice za vsako
omrežno napravo ali varnostno aplikacijo. Ob zaključku te faze je varnostna
politika izpolnjen dokument, ki spremlja uvajalne načrte za vse potrebne sisteme.
Uvajanje je fizični proces izvajanja načrtov, oblikovanih v fazi projektiranja –
DESIGN, vključuje inštalacijo, preizkušanje, usposabljanje in prehod v
produkcijsko okolje.
Upravljanje in podpora - MANAGE & SUPPORT: Upravljanje in podpora podatkov,
ki merijo delovanje varnostne infrastrukture omrežja na podlagi zastavljenih ciljev
navedenih v varnostni politiki. Neustrezni sistemi oziroma aplikacije sprožijo
posebne ukrepe, kot je zahtevano v varnostni politiki, vključno s ponovno presojo
varnostne politike in njenega procesa .To lahko storimo sami ali pa s
specializiranimi zunanjimi svetovalci
Izobraževanje – DEPLOY: Stalno prizadevanje za večjo ozaveščenost o
pomembnosti varnosti v celotni infrastrukturi na vseh nivojih uporabe in
upravljanja. Ta proces vključuje izobraževanje za usposabljanje v različnih
nevarnih situacijah kakor tudi ozaveščenost končnih uporabnikov o pomembnosti
dela skladno z varnostno politiko.
Učinkovito upravljanje varnosti informacijskih sistemov zahteva več kot požarni zid
in rešitev za odkrivanje vdorov. Da bi se prilagodili novim tehnologijam in
spreminjajočim se zahtevam, se mora upravljanje varnosti nenehno preverjati. Ta
cilj je mogoče doseči le preko strukturiranega pristopa, ki temelji na standardih in
izvajanju varnostne politike. Ko je varnostna politika vpeljana, in je del poslovne
politike - življenjskega cikla informacijske varnosti, postane upravljanje varnosti
podatkov usmerjen proces, ki podpira poslovanje, obenem pa se osredotoča na
zmanjševanje ogromne količine podatkov, ki upravljajo s procesom upravljanja
varnosti.
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3. MANAGEMENT VARNOSTI INFORMACIJSKIH SISTEMOV V SREDNJE
VELIKI ZAVAROVALNICI

3.1. Vpeljava managementa varnosti informacijskih sistemov
Bolj kot kadarkoli prej se zavedamo, da imajo informacije vrednost, in če
pomembno informacijo izgubimo, jo ukradejo, ali je kakorkoli drugače neuporabna,
potem utrpimo škodo. Pomembnejša kot je informacija, večja je škoda. To sicer ni
nič novega, a z informatizacijo družbe postaja to vse pomembnejše, česar se
zavedajo tudi odgovorni v podjetjih.
SLIKA 20: OSNOVNI INFORMACIJSKI PROCESI V ZAVAROVALNICI

Vir: Lastni vir
V zavarovalnici smo informacijski sistem prenovili in ga v celoti uskladili z ITIL-om
in COBIT-om. Pomagali smo si z orodjem ADOIt, v katerem smo definirali celoten
informacijski proces, od osnovnih gradnikov, kot je na primer podpora storitev
(Service Support), do detajlnega/podrobnega/natančnega diagrama poteka
delovnih procesov. Na sliki 20 imamo prikaz osnovnih informacijskih procesov, kot
jih definira ADOIt. Ob dvokliku na katerikoli na sliki prikazan proces, se prikaže
detajlno/podrobno prikazan proces. Managementu informacijske varnosti je tak

62
prikaz bistvenega pomena, saj omogoča pregleden prikaz in definiranje vseh
aktivnosti in kontrol. Informacijski sistemi in informacijski poslovni procesi so v
vseh podjetjih vitalnega pomena, ne glede na njihovo organizacijsko strukturo.
Naloga managementa informacijske varnosti je zagotavljati zaupnost, celovitost in
razpoložljivost informacijskih sistemov (Der Informationssicherheitsmanagement,
2007, 14), kar pomeni, da informacijski sistemi služijo podjetju pri doseganju
zastavljenih poslovnih ciljev. Management informacijske varnosti mora biti
neprekinjen proces, čigar strategije in koncepti so stalno pod nadzorom,
uspešnost in zanesljivost pa morata biti merljivi. Pomembno je, da se odgovorni
zavedajo, da je informacijska varnost v pristojnosti vodstva podjetja in predstavlja
sestavni del vodenja podjetja. Vodena mora biti tako, da na najboljši možen način
zagotavlja, da informacijski sistemi podjetja sledijo poslovni strategij in ciljem
podjetja (IT Governance Institute, 2003, 11).
Upravljanje informacijskih sistemov je izraz, s katerim se opisuje upravljanje
informacijskih sistemov, vpeljevanje nadzora, spremljanje učinkovitosti in
načina delovanja. Kako je vključen v delovanje podjetja in kakšen pomen ter
vpliv ima na delovanje podjetja glede na cilje, poslanstvo, vizijo ter strateške
cilje, ki jim vodstvo podjetja sledi.
- Robert S. Rousse, CPA, professor, University Of Southern California
Glavne naloge managementa informacijske varnosti so:
a)
razvoj varnostne politike na nivoju podjetja,
b)
identificiranje potencialne grožnje in tveganja,
c)
oblikovanje varnostnih ukrepov,
d)
odprava tveganja,
e)
izvajanje varnostne politike informacijskih sistemov,
f) zagotavljanje informacijske varnosti v času delovanja.
a) Razvoj varnostne politike na nivoju podjetja:
Informacijska varnostna politika je zbir pravil in navodil, ki zagotavljajo sprejemljivo
varnost, kot je bilo opredeljeno z analizo tveganja. Odvisno od varnostnih zahtev
so lahko ta pravila tudi hierarhično navedena,a ne zmeraj. Informacijska varnostna
politika gradi osnovo za razvoj in vpeljavo ustreznega in gospodarnega
varnostnega koncepta. Pomeni krovni dokument, ki zajema: področje tveganja,
odgovornosti, in način, kako dolgoročno kontrolirati tveganje.
b) Identifikacija groženj in tveganja:
Bistvena naloga je ugotavljanje in ocenjevanje varnostnih tveganj in njihovo
zmanjševanje na sprejemljivo raven. Informacijska varnostna politika mora biti
sestavni del politike obvladovanja tveganj v podjetju - vzpostavitev informacijskega
varnostnega koncepta. Glede na rezultate analize tveganja sledi naslednji korak,
katerega naloga je vzpostavitev takšne informacijske varnostne politike, ki bo
tveganja zmanjšala na obvladljivo oziroma sprejemljivo raven. Za preostalo
tveganje se identificira in preveri, ali je to za podjetje sprejemljivo in ali so potrebni
dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja
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c) Oblikovanje varnostnega koncepta:
Na podlagi izhajanj iz analize tveganja zapišemo varnostne zahteve, ki tvorijo
osnovo varnostnega koncepta. To naredimo z izborom ustreznih ukrepov, ki z
vidika stroškov in koristi uvrstijo nevarnost tveganja na sprejemljivo raven (Der
Informationssicherheitsmanagement, 2007, 55).
d) Izvajanje varnostne politike informacijskih sistemov:
Kot krovno varnostno politiko (Corporate Information Security Policy) imenujemo
vse varnostne politike in smernice znotraj podjetja, ki ob upoštevanju temeljnih
ciljev, strategij in odgovornosti zagotavljajo varnost informacij in informacijskih
sistemov. Varnostna politika informacijskih sistemov je dolgoročni dokument, na
podlagi katerega je zasnovana varnost informacijskih sistemov. Podrobnosti
varnostnih ukrepov ter njihovo izvajanje pogosto niso del krovne informacijske
varnostne politike, ampak so obravnavane individualno v okviru specifičnih
področij. Informacijska varnostna politika je vključena v hierarhijo pravil in smernic.
Glede na koncept informacijskih sistemov in varnosti je morda potrebno pripraviti
različne koncepte za različne oddelka podjetja.
e) Zagotavljanje informacijske varnosti med delovanjem:
Pri zagotavljanju izbranih varnostnih ukrepov je potrebno upoštevati, da
"čisto"/stoodstono/popolnoma tehnično-varnostni ukrepi potrebujejo svoje tehnično
organizacijsko okolje za razumevanje, da so lahko popolnoma učinkovita.
Nepogrešljivo pri izvajanju varnostnih politik je tudi nenehno izobraževanje in
ozaveščanje vseh zaposlenih. Pomembno je tudi, da je izvajanje merljivo in da se
da oceniti učinkovitost in uspešnost izbranih varnostnih ukrepov. To opravimo z
določitvijo lastnih ocen. Varnostna politika ne sme biti sama sebi namen, temveč
mora svojo nalogo opravljati in se po potrebi prilagajati spremenjenim okoliščinam.
Potrebne aktivnosti vključujejo:
•
•
•
•
•
•

Ohranjanje ravni dosežene varnosti, kar vključuje: vzdrževanje
informacijske varnostne politike,
merjenje učinkovitosti varnostnih
ukrepov na podlagi opredeljenih izbranih kazalnikov.
Preverjanje ukrepov v skladu z informacijsko varnostno politiko Information Security Measerment.
Stalno spremljanje IT-sistemov - Security Compliance Check.
Monitoring celovitega upravljanja sprememb.
Celovito upravljanje sprememb
Ustrezna reakcija na varnostni incident (Incident Handling).

f)
Odprava tveganj in stalno spremljanje ter izboljšanje stanja SUVI:
Upravljanje informacijske varnosti je dinamičen proces, katerega ustreznost in
delovanje je potrebno dnevno preverjati. V primeru nadgradnje pa je potrebno
usklajeno delovanje vseh varnostno-relevantnih dejavnikov. Cilj vseh Follow up
dejavnosti je doseganje ali celo dvig varnostnega nivoja. Zelo pomembna je
pravočasna ugotovitev in odprava poslabšanja učinkovitosti varnostnih kriterijev, ki
lahko nastopi zaradi groženj ali napačne uporabe varnostnih ukrepov.
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3.1.1.

Kdo je odgovoren za upravljanje informacijskih tveganj?

Lastništvo nad ključnimi informacijami in njihovim upravljanjem je temeljni vidik
upravljanja s tveganji v informacijskih sistemih. Odsotnost odgovornosti in
upravljanje top managementa lahko povzroči resne nevarnosti pri obvladovanju
tveganj, kar se lahko rezultira z zgrešeno investicijo v varnost informacijskih
sistemov. Angleški inštitut za obvladovanje tveganj (The Institute of Risk
Management UK) priporoča naslednje odgovornosti in naloge, ki jih mora prevzeti
vodstvo podjetja in management informatike.
Vodstvo podjetja je odgovorno za določanje strateških usmeritev podjetja in za
ustvarjanje okolja in sistema, v katerem je kontrola obvladovanja tveganja
učinkovita. To se lahko uredi preko različnih oddelkov, kot na primer notranje
revizije, kontrolinga itd., ali druge funkcije, ki po tej funkciji ustrezajo temu v
organizacijski strukturi podjetja. Najmanj, kar se od te službe pričakuje, je ocena
ustreznosti sistema notranjih kontrol:
• Vrste in obseg tveganj sprejemljivih za poslovanje podjetja
• Verjetnost, da se ocenjena tveganja dejansko pojavijo
• Kako upravljati nesprejemljiva tveganja?
• Sposobnost podjetja za zmanjšanje verjetnosti tveganja in vplivov na
poslovanje
• Stroški in koristi vpeljanih dejavnosti nadzora in kontrole
• Učinkovitost postopka upravljanja s tveganji
• Posledice tveganj kot odločitev managementa podjetja
Z razvojem informacijske tehnologije se razvijajo nevarnosti in grožnje, ki pretijo
informacijskim sistemom in preko njih poslovanju celotnega podjetja, zaradi česar
je postala varnostna politika prepoznavna kot pomembna komponenta v celotnem
poslovanju podjetja.
Nedavni incident na Sumitomo Mitsui Banki v Londonu, kjer so hekerji poskušali iz
banke ukrasti 220 milijonov £, poudarja to načelo (Watson, 2005). Čeprav je
banka imela močno informacijsko varnostno tehnologijo in varnostne ukrepe, je
prišlo do zlorabe pri fizičnem varovanju. Kriminalci, ki so v tem primeru nastopali
kot vzdrževalci, so na tipkovnice montirali naprave, s katerimi so prišli do
pomembnih gesel in ostalih podatkov, ki so jih potrebovali. Ta situacija je klasičen
primer, ki potrjuje potrebo, da imajo podjetja celovit varnostni pristop, ki združuje
fizično in informacijsko varnost.
Da bi bili učinkoviti, je potreben usklajen pristop, ki zajema celotno organizacijsko
infrastrukturo, od zaposlenih do procesov in tehnologije, kar bi podjetjem
omogočilo preprečevanje, odkrivanje in hitro odzivanje na vse vrste varnostnih
incidentov. Nesprejetje usklajenega pristopa k vzpostavljanju varnosti se lahko
rezultira v katastrofalnih posledicah. Na primer: v samo treh dneh je januarja 2004
e-poštni virus MyDoom povzročil približno 22.6 milijarde $ škode, saj se je razširil
na več kot 200 držav (Wendy, 2004).
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Poleg direktnih stroškov, ki jih tak virus povzroči, se soočajo podjetja s
preventivnimi stroški za obvladovanje posledic nesreče in s stroški povrnitve
sistemov v prvotno stanje. Ogrožanje varnosti lahko povzroči dražjo, dolgoročno
nematerialno škodo, kot je na primer ugled blagovne znamke.
Nove tehnologije za vzpostavljanje fizične in informacijske varnosti spodbujajo
podjetja, ki se ukvarjajo z varnostjo, da medsebojno sodelujejo pri uresničitivi
svojih poslovnih ciljev. Na primer: podjetje potrebuje fizično zaščito in zaščito
informacijskega sistema in pogosto eno samo podjetje tega ni zmožno zagotoviti.
Lahko pa ga zagotovi s povezavo s še enim podjetjem in sinergijska korist je
obojestranska.
Različna sredstva, bodisi v fizični ali informacijski osnovi, so izpostavljena
fizičnemu in informacijskovarnostnemu tveganju. Kot je prikazano na sliki 21, smo
prišli do spreminjanja procesov varnostnega managementa v poslovno varnostni
management, obenem imamo proces prestrukturiranja tradicionalnega fizičnega
upravljanja varnosti ter pristop upravljanja informacijskih varnosti, s širšim
spektrom upravljanja tveganja in nevarnosti, ki bi spremljal vse nevarnosti in bi bil
hkrati bolj odziven in učinkovit. Ta enovit pristop ima zmožnost razumeti podjetje v
celoti kot enovit sistem in ne samo kot določenih segmentov, ki se nanašajo na
točno določene podatke ali konkretno fizično varnost.
SLIKA 21: PROCES POSLOVNE VARNOSTNE POLITIKE

Vir: BOOZ, 2005, 21
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Ob vpeljavi varnostnih sistemov v podjetja naletimo na težavo nejasnih mej med
različnimi tveganji in varnostnimi ukrepi. S poznavanjem osnovne organizacijske
strukture in poslovanja podjetja je lahko ta postopek precej lažji. Podjetja, ki se
ukvarjajo z varnostjo, morajo razumeti tudi investicijske postavke podjetij in da se
z združevanjem z drugimi projekti na področju tveganj bolje izkoristijo sredstva za
skupna prizadevanja. To nam zagotavlja možnost, da se bodo razširili ustrezni
projekti, ki bodo prinesli podjetju konkurenčno prednost na osnovi izboljšane
produktivnosti. Strokovnjaki s področja varnosti, ki razumejo tudi stroškovni in
organizacijski vidik poslovanja, lahko veliko doprinesejo k razumevanju med
finančno službo in službo informatike, ki ima svoj pogled na investicije. Ker se v
zavarovalnici tega zavedamo, posvečamo investicijskim planom veliko pozornosti
in pred sprejetjem investicij za naslednje koledarsko leto skrbno pregledamo
predlagane investicije in njihovo usklajenost s poslovnimi cilji zavarovalnice in
njihovim pomenom z informacijsko-varnostnega stališča.
Predstavljen proces na sliki 21 temelji na mednarodnih standardih in varnostnih
politikah. Izhaja pa iz smernice za upravljanje IT-varnosti (GMITS)" ISO/IEC 13335
in ISO/IEC 27001. Informacijska varnostna politika se lahko uporablja na nivoju
celega podjetja, lahko pa imamo posebno varnostno politiko tudi za posamezne
oddelke ali procese.
Da učinkovita politika managementa informacijskih sistemov zagotavlja rutinsko
opravljanje dnevnih aktivnosti, ni dvoma. Vpeljava standardov in dobrih praks
omogoča hitro vpeljavo izboljšanih procesov in odpravo morebitnih dolgotrajnih
zamujanj. Pa vendar morajo biti dobre prakse vpeljane skladno z informacijsko
varnostno politiko in prilagojena potrebam podjetja skladno s standardi, ki so v
podjetju že v uporabi. Standardi in priporočila niso univerzalni pripomoček, temveč
je njihova učinkovitost odvisna od njihove dejanske implementacije.
Najučinkovitejše so, če so vpeljani kot nabor navodil, ki v podjetju služi kot
izhodišče za specifične procedure oziroma procese. Za zagotovilo učinkovitosti
priporočil je potreben razumljiv jezik in standardiziran pristop k poslovnim
zahtevam. To omogoča, da lahko vsak sledi enakim ciljem ter enakim prioritetam.
3.2.

Management informatike v praksi

Obravnavamo zavarovalnico, ki je del mednarodnega zavarovalnega koncerna in
ima del informacijskih sistemov in poslovanja centraliziran (npr. vsa elektronska
pošta in določeni izhodi v internetno omrežje so preko materinskega podjetja). Del
informacijskih sistemov je decentraliziran ter prilagojen konkretnim potrebam in
zakonskim zahtevam v posameznih državah. Takšna organiziranost je zaradi
lažjega usklajevanja pri informacijskih procesih in morebitni podpori bistvenega
pomena, saj omogoča lažje sodelovanje in stroškovno učinkovito poslovanje.
Centraliziran pristop nadzora informacijske varnosti pa je zaradi medsebojne
povezanosti zavarovalnic nujen. Zavarovalnica ima svoj oddelek informatike, ki pa
je organizacijsko in investicijsko precej vezan na materinsko podjetje. Z leti in
rastjo prevzema tudi vedno večjo samostojnost in odgovornost za poslovanje, ki
pa je usklajeno s službo informatike v materinskem podjetju. Prepoznanje
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pomembnosti informacijskih sistemov je bil povod, da smo v zavarovalnici ob
uvajanju ITIL in COBIT naredili GAP-analizo informacijskih procesov, kjer smo se
osredotočili na:
•
•
•
•
•
•

Incident management
Change management
Problem management
Configuration management
Resource Capacity management
Financial management – kot del managementa informacijskih
sistemov
• Security management
• Continuity management
• Service level management
Izsledke, ki smo jih prepoznali kot pomanjkljivost, smo odpravili v okviru projektne
skupine, katere naloga je bila vzpostaviti zahtevane COBIT in ITIL-procese v IT
storitvene procese zavarovalnice. Ena izmed zahtev je bila tudi učinkovito
spremljanje HELP DESKA. Ker je osnova uspešnega zagotavljanja informacijske
podpore dobra organiziranost in pregled storitev, ki se izvajajo, imamo aplikacijo
BMC - SDE, preko katere nam naši uporabniki sporočajo svoje potrebe in zahteve,
ki so naslovljene na informacijsko podporo. Procesi definirani z ADOIt so mapirani
v procese, ki so v BMC – SDE.
SLIKA 22: APLIKACIJA SDE, KI POVEZUJE VSE IT PODPORNE PROCESE

Vir: Lastni vir
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Dostop do te aplikacije imajo vsi zaposleni in preko nje morajo čim bolj natančno
posredovati svoje potrebe. Sama aplikacija ima vgrajene alarme, ki se sprožijo ob
nastavljenih prekoračitvah, določenih za reševanje določenih incidentov ali
kakršnih koli drugih potreb. Ob uvajanju konceptualnega vodenja informacijskih
sistemov smo se osredotočili na naslednje kontrolne točke:
o IT strateška skupina na nivoju vodstva, ki zagotavlja usklajenost poslovnih
in IT-ciljev.
o Usklajevanje informacijskih sistemov in poslovanja - integriranje
informacijskih in poslovnih procesov v enovite procese.
o Uvajanje standardizacije v IT: projekti, varovanje informacij, hardware …
o Uvedba sistema vodenja kontrol upravljanja informacijskih sistemov:
usklajeno uvajanje COBIT-a, ITIL-a ter standardov 27000.
Management informatike je odgovoren, da informacijski procesi potekajo
nemoteče in usklajeno v raznih segmentih podjetja. Kot je razvidno na sliki 23,
potekajo informacijski procesi skozi več oddelkov, kar je posledica enovitega
informacijskega sistema, ki združuje različne delovne procese v enem okolju. V
konkretnem primeru povezuje informacijski sistem 4 neodvisne oddelke.
SLIKA 23: PRIMER ŽIVLJENJSKEGA CIKLA INFORMACIJSKEGA PROCESA

Vir: Lastni vir
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Informacijska varnostna politika zavarovalnice je razmejena na varnostno politiko
koncerna, ki je ogrodje, ki ga morajo upoštevati vsa podjetja koncerna, in je v
podjetjih namenjena predvsem oddelkom informatike, ter na varnostno politiko
posameznih podjetij znotraj koncerna, ki je bolj detajlna/podrobna, prilagojena
lokalnim potrebam in se bolj nanaša na uporabnike informacijske tehnologije. Ker
je to precej kompleksna zadeva, so potrebna nenehna usklajevanja in
koordinacija.
Centralizacija ima pozitivne učinke, kot so stroškovno ugodne nabave opreme, ta
se nabavlja pri partnerjih, ki imajo svoje podružnice v državah, kjer so tudi
zavarovalnice, skupne baze znanja in izkušnje. Pretok znanja ni več enostranski,
ima pa tudi slabost, ki se z rastjo zavarovalnic kaže s počasno odzivnostjo ali pa z
nerazumevanjem lokalnih potreb, kar se skuša reševati z rednimi letnimi sestanki
odgovornih informatikov, kjer se usklajujejo različna mnenja in potrebe.
3.2.1

Opredelitev varnosti informacijskih sistemov

Informacije kot vrednost imajo za zavarovalnico velik pomen. Izpolnitev poslovnih
procesov pogosto ni več možna brez zaupnih, celovitih in razpoložljivih informacij.
Informacije lahko obstajajo v različnih pojavnih oblikah - v elektronski, pisni
glasovni obliki ali kot slika. Dejstvo je, da si danes na veliko področjih vsakdanjega
življenja uporabe brez informacijskih sistemov ni več možno predstavljati.
Vprašanje varnosti informacijske tehnologije in informacij je vedno pogosteje v
središče pozornosti.
V tem primeru se ne smemo omejiti na posamezne vidike, kot je na primer
šifriranje zaupnih podatkov ali namestitev požarnih zidov, ampak mora biti to
sestavni del sodobne informacijske infrastrukture. Zato je zelo pomemben celovit
in metodičen pristop upravljanja informacijske varnosti.
Neustrezna informacijska varnost ima tehnični in poslovni pomen. V poslovnem
okolju se informacijska varnost povezuje s pooblaščenostjo uporabe informacij,
zaupnostjo in zanesljivostjo podatkov ter možnostjo revidiranja in nadzora
podatkov. Jasna navodila v zvezi z navedenim naj bi vsebovala informacijsko
varnostna politika, ki ima zato jasno definiran rok vpeljave oziroma spremembe.
Kakor hitro zaposleni pri svojem delu uporabljajo informacijsko infrastrukturo npr.
osebni računalnik, ki je v lokalnem omrežju, delodajalec tvega svoje vire oziroma
informacije. Ker se tega danes bolj ali manj vsi zavedamo, smo, da se izognemo
tveganjem, uvedli varnostne politike informacijskih sistemov, katerih namen je,
zmanjšati možen vpliv varnostnih incidentov.
Varnost je dobrina, do katere smo vsi upravičeni. Pa vendar ni sama po sebi
razumljiva in moramo z njo skrbno ravnati, jo graditi in varovati. To velja za vse
zaposlene, ne glede na delovno mesto. Pomembno je, da s svojim osebnim
zgledom in vplivom, ustvarjamo potrebno ter želeno varnost.
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Upravljanje informacijske varnosti je neprekinjen proces, da se zagotovi zaupnost,
celovitost in razpoložljivost informacij v podjetju. To dosežemo z vzpostavitvijo
sistema upravljanja varnosti informacij.
Za uspešno varovanje informacijskih sistemov je potrebno ob informacijski
varnostni politiki imeti tudi:
-

Skupino za izvajanje varovanja
Razporeditev odgovornosti
Zunanje skrbne preglede
Usklajene in odobrene investicije v IT-infrastrukturo
Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

Zavedati se moramo, da mora biti varnostna politika razumljivo napisana in da jo
je potrebno tudi izvrševati. Ker je naše poslovanje geografsko razpršeno po drugih
državah, je potrebno ustrezno prilagoditi del, ki se nanaša na njih in morebitne
pravne razlike na področju IT-ja, varstva osebnih podatkov itd.
Varnostna politika informacijskih sistemov je pomemben interni akt podjetij, ki
vsebuje jasna navodila v zvezi z varnostjo in odgovornostmi zaposlenih za
izvajanje varnostne politike (Andolšek, 2002, 40). Izvajanje kontrol iz varnostne
politike naj bi zagotavljalo ustrezno zaščito informacij in informacijskih sistemov
pred nepooblaščenimi posegi, kot so: nepooblaščene spremembe, kraja, uničenje
ter zlonamerno obnašanje posameznikov. Zato je bistvenega pomena
informiranost zaposlenih o pomembnosti varnostne politike in njihova
ozaveščenost glede škodljivosti, ki jo lahko zavarovalnici povzroči neupoštevanje
varnostne politike. Zato je ob prejemu informacijske varnostne politike potreben
podpis, saj se s podpisom zaposleni ne morejo izogniti odgovornostim definiranim
v varnostni politiki, kot bi se ji lahko, če prejetje varnostne politike ne bi bilo
potrebno potrditi s podpisom.
Namen varnostne politike je, da s postavitvijo ustreznih kontrol skrbi za varnost
informacij in informacijskih sistemov. V varnostni politiki je opredeljena obveznost
zaposlenih in njihova disciplinska odgovornost ob neupoštevanju varnostne
politike. Njena naloga je tudi ustvarjanje podlage za izvajanje revizij, sestavljanje
pogodb in pogodbenih obveznosti. Biti mora skladna z zakoni in definirati uporabo
standardov, kot je na primer ISO/IEC 27001. Posledica uvedbe varnostne politike
je spreminjanje navad zaposlenih in preprečevanje izogibanju obveznostim, s
čimer ustvarjamo primerno varnost informacijskih sistemov.
3.2.2.

Uvajanje IT varnostne politike v podjetje

Management informatike in varnostna politika v splošnem sta zaradi strateškega
pomena usklajena z upravo, ki ji tudi sporočamo vse aktivnosti, ki se nanašajo na
poslovanje informacijskih sistemov. Za vodenje varnostne politike in njeno
sprejetje in razumevanje med zaposlenimi je zadolžen vodja službe za informatiko,
ki je neposredno odgovoren upravi podjetja. Uprava zavarovalnice je tudi prva
seznanjena z varnostno politiko oziroma njenimi dopolnitvami in jo tudi potrdi,
preden se razdeli ostalim zaposlenim.
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Z varnostno politiko se posamezniki seznanijo že ob zaposlitvi in jo takrat tudi
prejmejo, med samim delom se nato dodatno izobražujejo in seznanjajo z
morebitnimi spremembami. Varnostna politika ter razne smernice, kot je npr.
vodenje projektov, pa so vedno dosegljive na intranetu zavarovalnice. Podlaga za
pripravo oziroma spremembo varnostne politike mora biti utemeljena (na primer:
Na podlagi xyz. člena statuta je uprava družbe sprejela pravilnik o varovanju
informacij). Če je potrebno, se določeni sestavni akti varnostne politike izdajo kot
strogo zaupna listina, kar je v takšnem primeru na listini tudi primerno označeno.
Pri izdaji varnostne politike je uprava določila skrbnika varnostne politike, ki mu je
naloženo spremljanje in spreminjanje v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi,
standardi ter tehničnimi in drugimi zahtevami. Skrbnik zagotavlja, da je varnostna
politika izdana v skladu z internimi predpisi zavarovalnice. V internih predpisih je
opisan sistem vodenja sprememb varnostne politike, iz katerega mora biti
razvidno, katera različica politike je v trenutni veljavi. Pri vsaki različici politike se
zapiše datum izdaje oziroma sprejetja, datum začetka veljavnosti politike, kdo jo je
pripravil in kdo sprejel. Spremembe, ki se nanašajo samo na zavarovalnico, potrdi
uprava zavarovalnice, spremembe, ki pa se nanašajo na celoten koncern, potrdi
vodstvo informatike materinske zavarovalnice. Te spremembe so posredovane
vsem zavarovalnicam v koncernu, ki jih morajo v razumnem roku sprejeti v veljavo
in kot vse ostale varnostne politike po potrebi posredovati vsem uporabnikom.
Za uvajanje varnostne politike, kakor tudi drugih pravilnikov, s katerimi se omejuje
in nadzoruje tveganje, je zmeraj odgovorna uprava zavarovalnice. Analiza je
pokazala, da daje podpora uprave varnostni politiki velik pomen pri uvajanju
informacijske varnostne politike. Zaposleni so s tem dobili jasen signal o
pomembnosti dokumenta, kar je olajšalo uvajanje in izvajanje informacijske
varnostne politike. Zato trdimo, da hipoteza H2 - za uspešno uvedbo IT varnostne
politike je bistvenega pomena, da uvedbo podpira vodstvo, drži. Zaposleni pa so jo
dolžni izvajati v svojem vsakodnevnem delu. Varnostna politika zavarovalnice je
izdelana na osnovi ocen iz predhodnih analiz tveganj.
Pred izdelavo varnostne politike se moramo odločiti, katere segmente bo
pokrivala, saj varnostna politika uporabnikov ne zajema enakih področij kot
varnostna politika zaposlenih v informatiki, in tako je tudi ob posredovanju
varnostne politike zaposlenim, saj ti prejmejo le del, ki je namenjen splošnim
uporabnikom. Obenem pa smo izvajanje vseh informacijskih procesov prilagodili
kontrolnim ciljem COBIT-a in priporočilom ITIL-a. To smo storili z orodjem ADO It,
s katerim smo narisali vse procese. To orodje smo uporabili kot osnovo ob
prehodu s klasičnih poslovnih procesov na informacijske procese. Ti procesi so
zmeraj na voljo za vpogled v aplikaciji, ki nam služi za nadzor in upravljanje ITstoritev, kar nam nudi uspešen nadzor nad izvajanjem procesov in vseh
zahtevkov, ki so naslovljeni na službo informatike.
Izdelava varnostne politike je projekt, pri katerem v zavarovalnici in v materinski
zavarovalnici sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij, s čimer si zagotovimo
celovit pristop in pokritje na vseh področjih delovanja in tako zagotovimo skladnost
z ostalimi politikami ter pravilniki v zavarovalnici.
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Naloge in cilji vpeljave varnostne politike so bil vzpostaviti kontrolne mehanizme, ki
bodo zagotavljali varnost informacijskih sistemov, obenem pa določitev obveznosti
in dolžnosti uporabnikov informacijskih sistemov, ki morajo biti ustrezno
ozaveščeni.
V tem smislu se nagovarjajo vsi prejemniki varnostne politike, da je v njihovem
interesu in interesu firme pazljivo prebrana varnostna politika in seznanjenost
prejemnikov z navedenimi predpisi in nasveti.
• Vsebina: Ogrodje informacijske varnostne politike
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

splošne določbe,
opredelitev stopnje zaupnosti podatkov,
fizično varovanje in varovanje okolja delovanja,
obvladovanje dostopov do sistemov,
varovanje strojne opreme,
varovanje, razvijanje in vzdrževanje programske opreme,
varovanje nosilcev podatkov,
varovanje računalniških omrežij,
skrbništvo in lastništvo nad podatki (informacijami),
načrtovanje neprekinjenega poslovanja,
odgovornosti in dolžnosti varovanja ter
končne določbe.

Posodabljanje varnostne politike je kontinuiran proces, saj je varnostna politika
dokument, ki ni nespremenljiv, temveč prav nasprotno. Nenehno ga je potrebno
prilagajati in preverjati njegovo aktualnost, še posebej moramo biti pozorni na
seznam groženj, saj se te s spreminjanjem tehnologije tudi same zelo hitro
spreminjajo. Varnostni ukrepi morajo vedno odgovarjati trenutnim razmeram.
• Odgovornosti: V varnostni politiki mora biti definirana odgovornost za
izdelavo in posodabljanje varnostne politike. Običajno je ta odgovornost na
zaposlenem, ki je odgovoren za izvajanje informacijske varnosti v podjetju.
Ob tem je potrebno skrbeti, da je varnostna politika v skladu s politiko
podjetja in da je usklajena z delovnimi procesi v podjetju, tako da je skladna
z ostalimi politikami in smernicami v podjetju.
• Načrt varnostne politike: Opisuje, kako se posamezni varnostni ukrepi
izvajajo. Podrobno vsebuje prednosti in časovno izvajanje ukrepov za
posamezne sisteme:
o Seznam predvidenih varnostnih ukrepov in varnostnih ukrepov, ki so
šele predvideni za implementacijo; za vsak tak ukrep potrebujemo
izjavo o njegovi učinkovitosti ter morebitne predloge za izboljšavo
varnostne učinkovitosti ukrepov.
o Prednostna razvrstitev predlaganih sprememb ukrepov.
o Stroškovna ocena predlaganih sprememb vpeljave ukrepov in
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

vzdrževanja obstoječih.
Podrobno načrtovanje in vpeljava, ki mora vsebovati:
prioritete,
časovni načrt, ki je odvisen od prioritet in razpoložljivih sredstev,
budget,
odgovornost,
izobraževanje in ozaveščanje,
test in sprejemanje časovnice dogodkov,
spremljevalne aktivnosti, ki sledijo,
vrednotenje nevarnosti po vpeljavi zastavljenih varnostnih ukrepov.
Potrebno je ugotoviti napredek glede izvajanja varnostne politike in
odstopanje od zastavljenih ciljev v postopku kreiranja varnostne
politike.

Na osnovi raziskave o uspešni uvedbi varnostne politike lahko trdimo, da hipoteza
1 drži. Hipoteza H1 pravi: za uspešno uvedbo varnostne politike morajo biti
predhodno uvedena priporočila dobre prakse COBIT-a in ITIL-a, saj sta
pomembna pri izvajanju varnostne politike ter za učinkovite in nadzorljive
informacijske procese, kar je osnova učinkovite, pregledne in nadzorljive
informacijske varnostne politike.
3.3. Informacijska varnostna politika
3.3.1 Zahteve varnostne politike
Varnost je dragocena dobrina, do katere smo vsi upravičeni, in vendar ni sama po
sebi razumljiva in jo včasih s težavo zagotavljamo. Vsi, ki imamo dostop do
informacijskega sistema zavarovalnice, lahko s svojo aktivnostjo pripomoremo, da
bo varnost vsem dostopna.
Najučinkovitejši varnostni ukrepi so največkrat preprosti in zastonj. Pri varnostni
politiki je to povezano z ozaveščenostjo uporabnikov informacijske tehnologije.
Zaradi neozaveščenosti uporabnikov se pogosto srečujemo s stereotipi, kot na
primer: To se pri nas ne more zgoditi. Ta izjava je precej pogumna in naivna.
Morda pri dosedanjih preverjanjih zlonamernih napadov še nismo odkrili.
Da se vse navedeno ne bi dogajalo, je naloga odgovornih za informacijsko
varnost, da se upoštevajo t. i. trije E-ji – Establish, Educate in Enforce (Flynn,
2003, 12)
•
•
•

Izdaja razumljive in dostopne varnostne politike za vse uporabnike
informacijske infrastrukture v podjetju.
Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih o pomenu varovanja
informacij, s katerimi upravljajo.
Izvrševanje politike, ki ne sme biti samo beseda na papirju, temveč jo
moramo udejanjiti tudi v praksi.
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Raziskava je pokazala, da je za uspešno izvajanje informacijske varnostne politike
ob podpori vodstva podjetja, zelo pomembna tudi njena dostopnost. Zato so jo ob
uvedbi dobili vsi v pisni obliki, kasneje pa jim je dostopna na intranet portalu. Ob
vsaki spremembi varnostne politike so zaposleni obveščeni preko elektronske
pošte, hkrati pa je v internem glasilu vedno tudi računalniški kotiček, kjer se na
poljuden način prikaže varnostna tematika iz izkušenj, ki si jih pridobimo pri
informacijski podpori uporabnikom in se nanaša na varnost. S tem se je hipoteza
H4 – varnostna politika mora biti uporabnikom lahko dostopna in razumljiva,
pokazala kot pravilna. Varnostna politika ob zmanjševanju tveganja in večanju
informacijske varnosti prinaša tudi spremembe določenih ustaljenih delovnih
navad in procesov, kar pri uporabnikih ni vedno pozitivno sprejeto.
Varnostne kontrole prinašajo spremembe, pri katerih se je kot zelo pomembno
pokazalo, da so pozitivno sprejete, če uporabniki v spremembi prepoznajo tudi
svojo korist, kot je na primer hitrejša obdelava podatkov. Konkreten primer smo
imeli ob uvedbi dodatnih kontrol v obdelavi škodnih zahtevkov, kjer smo ob popolni
prenovi delovnega procesa zmanjšali obseg dela in povečali varnost in je bila
sprememba pozitivno sprejeta, drugje, kjer pa pozitivnega učinka niso prepoznali,
pa je bilo ravno nasprotno. Zaradi tega se je hipoteza H5 – obstaja negativna
povezava med uvajanjem IT varnostne politike in zadovoljstvom zaposlenih,
pokazala kot pravilna.
3.3.2 Primer informacijske varnostne politike za uporabnike
Predstavljena informacijska varnostna politika je izvleček varnostne politike iz
prakse. Varnostna politika in njene dopolnitve stopijo v veljavo s sklepom uprave.
Usklajena je s standardi ISO/IEC 27000, ITIL-a ter COBIT-a. Področje delovanja je
znotraj celotnega koncerna in zavezuje vse zaposlene v koncernu, ter sodelavce
iz vseh na kakršenkoli način povezanih podjetij, ki vstopajo v informacijski sistem
koncerna. Kršitev varnostne politike ima za posledico disciplinske ukrepe, ki se
lahko končajo tudi s prekinitvijo delovnega razmerja. Prikazane bodo določene
točke dokumenta s povzetkom vsebine, ki niso poslovna skrivnost.
Varnostna politika informacijskih sistemov je eden izmed dokumentov, ki jih je
zavarovalnica sprejela, da lahko nemoteno opravlja svojo osnovno dejavnost.
Določitev ciljev je določitev potrebnih potekov in vsebin za informacijsko varnostno
politiko za vsa organizacijska območja družbe GRAWE koncerna in zavarovalnice,
ki s strukturirano informacijsko varnostno politiko omogočajo čim boljše
zavarovanje elektronskih podatkovnih in komunikacijskih sistemov.
Informacijska varnostna politika vsebuje vse napotke, pristojnosti in podatke,
pomembne za varnost informacijskih sistemov na vseh organizacijskih območjih
zavarovalnice. V informacijski varnostni politiki so možne spremembe in dopolnila.
Spremenjena informacijska varnostna politika je označena s številko različice
(datum/št.). Letno imamo vsaj eno dopolnilo informacijske varnostne politike,
možno pa jih je tudi več. V tabeli imamo primer kronološkega prikaza sprememb
varnostne politike, ki je sestavni del vsake informacijske varnostne politike.
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TABELA 4: TABELA PRIKAZA RAZLIČIC VARNOSTNE POLITIKE
Naziv spremembe

Verzija

Ustvarjena

Sprejetje

Razdelitev

Nova IT varnostna politika

Različica XA

Datum

Datum

Datum

GRAWE poslovni model

Različica XB

Datum

Datum

Datum

Posodobitev varnostne politike
Posodobitev SYS 2.3 in SYS
8.12
Posodobitev varnostne politike
Točka 0.1.2.2.4 in nova
struktura

Različica XC

Datum

Datum

Datum

Različica XD

Datum

Datum

Datum

Različica XE

Datum

Datum

Datum

Različica XF

Datum

Datum

Datum

Vir: Lastni vir
Dokument:
Ta dokument je potrebno prilagajati glede na varnostne zahteve zavarovalnice. Pri
spremembi vsebine se starim prekine točka veljavnosti.
Odgovornost za vsebino:
Original: Vodja oddelka informatike materinske zavarovalnice.
Slovenska različica: Vodja informatike GRAWE Zavarovalnice, d. d.
Skrbnik dokumenta: Informatika na nivoju koncerna ter odgovorni v hčerinski
zavarovalnici.
a) Splošne točke
Cilj in strategija:
Informacijska varnostna politika zavarovalnice opisuje procese in varnostno
politiko koncerna z izhodiščem v ISO/IEC 27001:2005 in avstrijski ITSicherheithandbuch.
Odgovornost in pristojnosti:
Odgovornost: Izhaja iz poslovnega modela zavarovalnice, kjer so opisane
smernice in kompetence v sklopu informacijske varnostne politike
zavarovalnice, in vsebuje naslednje točke:
• koncept informacijskega sistema zavarovalnice,
• struktura informacijskih sistemov,
• programi za upravljanje informacijskih sistemov,
• varnost informacijskih sistemov.
Pristojnosti in kompetence: Pristojnosti in informacijske usmeritve
zavarovalnice so določene z naslednjimi točkami:
• izbor, nabava, namestitev, oskrba računalniške opreme,
programske opreme in lokalnih omrežij,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

varnost lokalnih omrežij,
razvoj programske opreme,
varnostne kopije podatkov,
izbor programske opreme,
platforma in operacijski sistem,
standardi tehničnega razvoja,
sistem, omrežna infrastruktura, arhitektura LAN/WAN,
povezovanje s kabli,
upravljanje programskih popravkov,
informacijski procesi,
internet/intranet,
komunikacijske naprave kot npr. telefonski sistem. Ti sistemi
so del IT-infrastrukture in se lahko zamenjajo oziroma
nadgradijo samo v soglasju z IT-oddelkom.

Storitve in podpora:
Storitve (Service): Naslednje storitve so v pristojnosti službe za informatiko
materinske družbe:
 razvoj centralnega podpornega zavarovalnega programa,
 razvoj programa za sklepanje zavarovanj,
 licenciranje.
Podporna funkcija: Služba za informatiko materinske družbe nudi podporo
pri naslednjih storitvah. Zavedati se moramo, da je potreba po takšni
podpori zelo odvisna od razvoja službe za informatiko v posamezni državi:

računalniki: instalacije in popravila,

izbira ponudnikov,

projektni management,

svetovanje,

podpora uporabnikom.
Lastništvo podatkov: Služba za informatiko materinske družbe opravlja na
podlagi pogodb s hčerinskimi podjetji različne informacijske storitve. Lastništvo
nad podatki ostaja suverenost hčerinskih podjetij, saj so opredeljena kot Data
Owner. Hčerinske zavarovalnice samostojno (v Sloveniji) v skladu z ZVOP
odločajo, v kakšni meri in obliki bodo osebni podatki njihovih zavarovancev
dostopni zaposlenim.
Področje uporabe: Področje uporabe te varnostne politike IT se nanaša na
celoten GRAWE koncern in z njo povezanimi podjetji in zadeva vsakega
uslužbenca. Za stranke, za katere "Poslovni model GRAWE" ne velja, smiselno
veljajo vse točke varnostne politike informacijskih sistemov.
Sankcije: Posledice kršitve informacijske varnostne politike so različni disciplinski
ukrepi, ki lahko vodijo vse do prekinitev delovnega razmerja ali celo prijave policiji.
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b) IT-smernice
Plan investicij:
V planu investicij se pripravi predviden plan za naslednje koledarsko leto. Potrditi
ga mora uprava zavarovalnice, predloge pa podajo odgovorni za investicije v
zavarovalnici.
Projektni plan:
Vsi oddelki oddajo do določenega roka potrebe po novih IT-storitvah oziroma
programih. V formularju, ki je namenjen prav tem zahtevkom, je potrebno navesti
potrebo, pričakovano korist in predviden strošek. Zahtevke ločimo na te, ki jih
uredi IT zavarovalnice, in te, ki jih uredi IT koncerna. Projektni plan za naslednje
koledarsko leto stopi v veljavo s sklepom uprave.
Projekt management:
Navodila za vodenje projektov so dostopna na intranetu zavarovalnice. Projekti se
morajo voditi v skladu s projektnim modelom zavarovalnice in kontrolno listo, kjer
se preverjajo. Temu se morajo prilagoditi tudi izredni projekti, ki nastanejo kot
posledica dejavnikov, ki v planskem obdobju niso bili predvideni.
c) Upravljanje uporabnikov
Prihod uslužbencev - zaposlitev: Pri prihodu novega uslužbenca je potrebno z
obrazcem "Prošnja za pooblastila" pri službi za informatiko zavarovalnice zaprositi
za pooblastila v okolju informacijskih sistemov. Obrazec mora podpisati pristojni
vodja oddelka ali član uprave. Dokumentiran potek postopka za prihod novega
uslužbenca je dostopen na intranetu zavarovalnice.
Odhod uslužbencev – prenehanje delovnega razmerja: Pri odhodu uslužbenca
iz zavarovalnice je potrebno službi za informatiko takoj poslati sporočilo (obvezno
je treba navesti ime, uporabniško ime, datum prenehanja delovnega razmerja).
Kot časovno obdobje sporočila je potrebno upoštevati naslednji delovni dan po
prejemu spremembe. Dokumentiran potek postopka za odhod uslužbenca je za
zaposlene dostopen na intranetu zavarovalnice.
Zamenjava oddelka oziroma spremenjene delovne naloge: Pri zamenjavi
oddelka oziroma spremenjenih delovnih nalogah se morajo spremembe
nemudoma javiti s pomočjo formularja, s katerim zahtevamo spremembo
pooblastil, ki ga pošljemo na oddelek informatike. Formular se po potrebi pošlje
službi za informatiko materinske družbe. Podpisan mora biti od vodje oddelka
oziroma člana uprave.
V primeru porodniške oziroma daljše odsotnosti z dela se pooblastila zaposlenega
zaklenejo. Pri menjavi oddelka se zaposlenemu njegova dosedanja pooblastila
najprej izbrišejo in šele nato dodajo zahtevana nova. S tem poskrbimo za
preglednost nad pooblastili, saj bi bilo v nasprotnem primeru na zaposlenega
vezana celotna njegova zgodovina pooblastil.
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Uporaba gesel:
Upravljanje gesel: Ob zapustitvi delovnega mesta je računalnik potrebno zaščititi
z geslom, da se prepreči zloraba uporabe tretjih oseb. Gesel ne smete nikoli
nikomur posredovati in jih morate skrbno hraniti. Nikakor jih ne smete imeti
spravljene pod tipkovnico ali na drugih vidnih mestih (npr. napisane na listkih pod
mizo). Možnosti, ki vam jo nudi Windows za shranjevanje gesel iz varnostnih
razlogov, ne smete uporabljati (nekdo, ki pride do računalnika, lahko geslo
enostavno odčita oziroma uporabi). Če sumite, da nepooblaščena oseba pozna
kakšno geslo, je treba to geslo takoj spremeniti.
Pri izdelavi gesla je potrebno upoštevati naslednja osnovna pravila:
 Geslo mora biti najmanj 7-mestno.
• Vsebovati mora vsaj tri izmed štirih kategorij znakov:
 velike črke
(A-Z),
 male črke
(a-z),
 številko (0-9),
 poseben, nealfanumeričen znak (npr.: !, «, #, $, %, &, /).
 Uporabljajo se znaki angleške abecede.
 Ne uporabljajo se znaki: š, č, ž, đ, ć … ali kateri drugi znaki specifični za
določen jezik.
Veljajo tudi naslednja osnovna priporočila, ki naj bi onemogočila takojšnje
razkritje gesla:
• ne uporabljajo se imena ali rojstni datumi,
• ne uporabljajo se vzorci s tipkovnice kot npr. asdfg,
• ne uporabljajo se datumi, imena mesecev, avtomobilskih znamk, oznake,
imena ali letnice,
• ne uporablja se ničesar, kar bi lahko bilo znano o uporabniku (oznake,
avtomobilska znamka, rojstni datum),
• pri zamenjavi gesla se ne prišteva ali odšteva enega števila.
Lahko se uporabi tudi začetnice pomembnega stavka oz. stavka, ki si ga je
enostavno zapomniti, npr. "Moj avto ima 4 lepa platišča"----> "Mai4lp".
Če uslužbenec zapusti delovno mesto, preden se vklopi ohranjevalnik zaslona,
mora sam ročno aktivirati ohranjevalnik zaslona, ki se odklene samo z uporabo
gesla.
d) Protivirusna zaščita
Kaj so virusi: Računalniški virusi spadajo k "Programom s škodljivo funkcijo"
("zlobna programska oprema"). To so programi, ki vsebujejo skrite funkcije in tako
z brisanjem, prepisovanjem ali drugimi spremembami povzročijo nepopravljivo
škodo na programih in podatkih. Tako povzročijo dodatno delo in stroške in imajo
notranje negativne učinke na zaupnost, integriteto in/ali razpoložljivost podatkov ali
programov.
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K programom s škodljivimi funkcijami spadajo:
Virusi:
Nesamostojne programske rutine vključene v druge programe ali datoteke, ki se
sami razmnožujejo in samostojno manipulirajo sistemsko območje, druge
programe ali njihovo okolje, na kar uporabnik nima vpliva.
Trojanski konji:
Samostojni programi s prikritim, škodljivim delovanjem, brez samodejnega
razmnoževanja. Trojanski konji se uporabljajo predvsem za raziskovanje in
vohunjenje po računalniku.
Logične bombe:
Programi, katerih škodljivo delovanje izvede logični pogoj, npr. določen datum ali
vnos določenega podatka.
Črv:
Samostojni, samodejno-razmnoževalni programi, ki se širijo v sistemu (predvsem
v mrežah).
Širjenje virusov:
Medtem ko so se včasih virusi razmnoževali predvsem z izmenjavo okuženih
nosilcev podatkov, se dandanes vedno bolj razmnožujejo preko interneta oz.
elektronske pošte. Pri večini "virusov", ki se širijo preko elektronske pošte, gre
dejansko za računalniške črve, ki ne glede na dejansko škodljivo funkcijo
povzročijo veliko škodo že zaradi njihovega množičnega pojava in hitrega širjenja.
V naslednjem poglavju je opisano, kako se zaščititi pred računalniškimi virusi in
črvi, ki bodo v nadaljevanju poenostavljeno imenovani "virusi".
Navedene ukrepe je možno v večini uporabiti tudi za zaščito pred drugimi
škodljivimi vrstami programske opreme, kot so npr. trojanski konji.
Varnostni ukrepi v omrežju:
Omrežje zavarovalnice je na več nivojih zaščiteno z različnimi vrstami protivirusne
zaščite: zaščita strežnikov, požarni zid ter zaščita osebnih računalnikov. Kljub
temu pa lahko pride do okužbe preko datotek na CD ali drugih nosilcih podatkov,
z nalaganjem ali preko neznanih novih virusov ali prenosnikov, ki imajo dostop do
interneta zunaj omrežja zavarovalnice. Zato je treba upoštevati naslednje
previdnostne ukrepe.
Kaj lahko naredite sami, da preprečite okužbo z virusom. Prepoznavanje
morebitnih nevarnosti pri dohodni e-pošti in obrambni ukrepi.
• Pri e-pošti, ki vam jo pošlje domnevno znani oz. zaupanja vreden pošiljatelj,
preverite, če besedilo sporočila sodi k pošiljatelju (angleško besedilo nemškega
partnerja, dvomljivo besedilo ali besedilo, ki se ne nanaša na aktualna dejanja,
neposlovni ali nesmiselni predmet itd.) ali če je pripeta priponka pričakovana.
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• Bodite previdni pri več sporočilih z enako zadevo - naslovom. To je lahko že znak
za morebitni virus.
• Ne zaupajte pošti, ki vas poziva, da odprete priponko (ali da npr. namestite
ohranjevalec zaslona). NIKOLI NE NAMEŠČAJTE NOBENIH PROGRAMOV IZ
E-POŠTE.
• Ne zaupajte pošti, ki vas poziva, da spremenite kakršnekoli internetne nastavitve,
ali da vnesite geslo, da bi lahko prebrali priponko.
• Ne "dvoklikajte" pri izvršljivih programih (*.COM, *.EXE) ali skriptnih jezikih
(*.VBS, *.BAT), če jih že požarni zid ne ustavi.
• Previdni bodite tudi pri datotekah Office (*.DOC, *.XLS, *.PPT) ter ohranjevalcih
zaslona (*.SCR).
Priporočljiva pravila postopanja v primeru suma:
Sumljive e-pošte oz. njenih priponk ne smete odpirati. V določenih okoliščinah
priporočamo, da očitno neznano ali kako drugače sumljivo e-pošto takoj zbrišete,
da se izognete nevarnosti virusne okužbe.
Ukrepi pri odposlani e-pošti:
Ob upoštevanju naslednjih ukrepov lahko zmanjšate nevarnost, da bi končni
uporabnik nehote širil virus:




Preprečevanje aktivnih vsebin v e-pošti.
Ne pošiljajte nepotrebne e-pošte z zabavnimi programi, ohranjevalci
zaslonov in podobno, ker lahko vsebujejo računalniške viruse.
Ne posredujte prošenj za posredovanje opozoril, pošte ali priponk
prijateljem znancem ali kolegom, temveč pošljite neposredno samo
odgovornemu za varnost v IT. V tem primeru gre večinoma za nezaželeno
pošto z lažnimi sporočili (lažna sporočila ali "elektronska raca", verižna
pisma).

Ravnanje pri prenašanju z interneta:
Podatki in programi, ki si jih posnamete z interneta, predstavljajo glavni način
širjenja za viruse in trojanske konje, ki podatke uporabnika posredujejo naprej,
jih spremenijo ali zbrišejo. Treba je opozoriti na to, da lahko tudi Office
dokumenti (besedilne, tabelarne in predstavitvene datoteke) vsebujejo viruse,
zato je kakršnokoli nalaganje programov z interneta prepovedano.
Pravila in postopki v primeru pojave virusa:
Če obstajajo znaki, da je računalnik okužen z virusom (npr. programske datoteke
postanejo daljše, sistem se čudno obnaša, določenih datotek ni možno najti,
spremenjena vsebina datotek, nenehno zmanjševanje prostega pomnilnega
prostora, ne da bi karkoli shranili), morate o tem nemudoma obvestiti službo za
računalniško podporo. V primeru, da to ni možno, poizkusite vse zagnane
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programe končati ter nemudoma izključite računalnik.
Sprejem spletne varnostne strategije:
Opisane točke se nanašajo na pravilno uporabo interneta ter pravila vedenja na
njem. Za uporabo interneta veljajo naslednja navodila:
• Vsak uslužbenec ima pravico dostopa do interneta, kakor hitro mu to
njegov nadrejeni odobri. Zanj mora zaprositi s predpisanim
obrazcem.
• Storitve interneta se lahko uporabljajo samo v povezavi z delovnimi
nalogami.
• Zasebna uporaba storitev interneta ni dovoljena.
• Povezava v internet je dovoljena samo preko uradnega internetnega
dostopa zavarovalnice.
3.3.3 Varnostna politika administratorjev informacijskih sistemov
Varnostna politika za zaposlene v oddelku informatike je zaradi specifičnosti
njihovega dela strožja, njihove pravice dostopa do podatkov pa so usklajene s
področjem dela, ki ga upravljajo. Sledimo zahtevi po ločevanju del in
administratorskih pravic (Segregation of Duty), s čimer se poskusi minimizirati
možnost zlorab. Omejevanje administratorjevih pravic in ločevanje pristojnosti je v
informatiki zelo pomembno, kar navaja že dejstvo, da nanj opozarjajo vsi standardi
in priporočila dobre prakse, ki se ukvarjajo z informacijsko varnostjo in vodenjem
informatike SOX-a; ISO/IEC 27000, COBIT-a ter ITIL-a, saj se vsi zavedamo, da
imajo administratorji v svojem segmentu skoraj neomejene pravice, ki jih skušamo
z vgraditvijo ustreznih varnostnih kontrol omejiti in nadzorovati.
V nadaljevanju prikazujem nekaj točk, ki se nanašajo na razvoj in nadzor
informacijskega sistema zavarovalnice, katerih cilj je varno poslovanje in
zmanjševanje možnosti varnostnih incidentov.
Razvojno okolje: Lastni razvoj programov programske opreme:
Vse lastne razvoje in vse spremembe obstoječe programske opreme je potrebno
pred začetkom razvoja uskladiti na nivoju zavarovalnega koncerna.
Utemeljitev:
• preprečitev izoliranih aplikacij,
• preprečitev vzporednih razvojev,
• skupno razvojno okolje,
• uskladitev programsko-tehnične realizacije,
• upoštevanje obstoječih rešitev programske opreme,
• analiza pogojev za strojno opremo,
• uskladitev možnosti uporabe v celotni družbi.
V primeru, da je projekt odobren, se vodi po naslednjih smernicah vodenja
projektov:
• definicija/opis nosilca projekta,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nova aplikacija,
nadomestilo obstoječe aplikacije (katere),
utemeljitev/uporaba razvoja,
načrtovana uporaba v (organizacijskih enotah),
nosilec projekta/kontaktna oseba (družba, organizacija, ime),
programski jezik (kateri/obstoječe licence),
dodatni pogoji za računalniško opremo,
kontaktna oseba v informatiki družbe,
časovni načrt (realizacija/uvedba),
vzdrževanje opravlja ... (družba, organizacija, ime).

Uskladitev s službo za informatiko materinske družbe:
• pogovor/komunikacija preko e-pošte,
• razvojna platforma programske opreme,
• standardi (npr. določitev jezika za komentarje),
• smernice za programiranje.
Odobritev za programiranje in testiranje programov od nosilca projekta in sprejem
programov od službe za informatiko materinske zavarovalnice z začetkom
izdelave:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sistem inštalacij, konfiguracij in nadgradenj,
licenciranje in kontrola verzij licenčnih programov,
nabava programske in strojne opreme,
sistem in vzdrževanje arhiviranja podatkov,
inventarizacija programske in strojne opreme,
nadgradnje programske opreme,
računalniško omrežje,
okrevalni načrt.

3.4. Revizija informacijskih sistemov
AUDITING INFORMATION SECURITY: Are You Protected? Provokativen
naslov, ki postavlja temeljno vprašanje: ali smo ustrezno zaščiteni? Odgovor na to
nam poskuša podati revizija informacijskih sistemov, katere naloga je ovrednotiti
dolgoročno stabilnost informacijskih sistemov. Naloga notranjih revizij pa je, da
ocenijo kritične funkcije za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti (Swanson, 2008,
16). Revizije informacijskih sistemov ne gre enačiti s finančno revizijo. Medtem ko
je namen finančne revizije oceniti, ali se podjetje drži računovodskih standardov in
praks, je vloga revizije informacijskih sistemov, oceniti sistem notranjega nadzora,
oblikovanja in učinkovitosti. Cilj je oceniti sposobnost podjetja zaščititi svoje
informacije in informacijska sredstva. Revizija informacijskih sistemov nam mora
odgovoriti na naslednja vprašanja: ali smo sposobni zagotavljati: (dostopnost,
celovitost in zaupnost).
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Dostopnost:
Ali lahko pooblaščene osebe nemoteno dostopajo do informacij oziroma
informacijskih sistemov? Je obnova podatkov hitra in enostavna? Bodo informacije
dostopne le pooblaščenim uporabnikom?
Celovitost:
Ali smo prepričani, da naši podatki niso bili spremenjeni od “zlonamerne” osebe, ki
bi lahko ogrozila sistem in manipulirala s podatki? Bodo informacije vedno točne,
zanesljive in pravočasne?
Zaupnost:
Bodo informacije dostopne le pooblaščenim uporabnikom? Ali smo prepričani, da
so naše interne informacije varne pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, ali
uporabo? Ob denarni škodi, ki nam je s tem povzročena, smo lahko prizadeti
posredno – dobro ime podjetja!
Cilj revizije informacijskih sistemov je zagotoviti:
•
•
•
•
•
•
•

rešitve, ki podpirajo dolgoročne poslovne cilje,
učinkovitost razvojnih projektov in prenov informacijskih sistemov,
funkcionalnost računalniških rešitev za izvajanje in upravljanje poslovnih
procesov,
ustreznost izrabe računalniške tehnologije,
delovanje računalniške podpore brez prekinitev oziroma vzpostavitve
ponovnega delovanja, brez izgub podatkov v primernem času,
preprečevanje zlorab, poneverb, kraj in razkritij poslovnih skrivnosti,
ustreznost fizične zaščite: pred vlomom, požarom, vodo.

Z revizijo informacijskih sistemov se osredotočamo na relevantna tveganja
informacijskih sistemov, ocenjevanju in nadzoru, da se tveganje zmanjša ali
ublaži. Z izvajanjem nadzora se lahko tveganje zmanjša, ne moremo pa ga nikoli
povsem odpraviti. V zavarovalnici se po sklepu uprave pripravljajo letni
notranjerevizijski pregledi določenega segmenta informacijskih sistemov,
neodvisne revizijske hiše pa letno opravijo skrbni pregled informacijskih sistemov.
Revizija informacijskih sistemov se je čez leta močno spreminjala. Poleg zahtev
lastnikov in potreb širše javnosti je na njeno spreminjanje verjetno imela največji
vpliv uporaba računalnikov za vodenje sprva računovodskih evidenc, kasneje pa je
informacijska tehnologija bistveno spremenila poslovne procese, zlasti njihove
upravljavne funkcije. Revidiranje brez informacijskih znanj je postalo domala
nemogoče. Zahtevani nivo znanj o uporabi informacijske tehnologije in zlasti
tveganj, ki so s tem povezana, je tako velik, da ga revizorji računovodskih izkazov
kot interni revizorji preprosto niso in ne morejo na hitro osvojiti. Tako interni
revizorji kot revizorji računovodskih izkazov so ugotovili, da ne morejo podati
zanesljive ocene delovanja kontrolnih sistemov v okolju računalniške obravnave
podatkov in so imeli na razpolago dve možnosti: povečati obseg preizkušanja
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podatkov ali najeti strokovnjaka, kateremu bodo zaupali in jim bo preveril
uspešnost kontrolnega sistema.
SLIKA 24: REVIZIJSKA AVTOCESTA REVIDIRANJA INFORMACIJSKIH
SISTEMOV

Vir: (Swanson, 2008, 18)
Revizorji informacijskih sistemov so tako posamezniki z veliko strokovnega znanja
s področja uporabe informacijske tehnologije, dolgoletnimi izkušnjami s področja
uporabe, razvoja in upravljanja z informacijskimi sistemi. Usposobili pa so se tudi
za dodatno ocenjevanje tveganj pri poslovanju in varnem delovanju
informacijskega sistema. Spremenjena vloga internih revizorjev, ko vedno bolj
ocenjujejo kontrolne sisteme (za razliko od nekoč, ko so predvsem kontrolirali) v
smislu njihove uspešnosti in učinkovitosti, so v dejavnostih, katerih poslovna
uspešnost je izjemno odvisna od uspešnosti in učinkovitosti uporabe informacijske
tehnologije, privedla do stanja, ko je denimo v internih revizijah finančnih inštitucij
po svetu že polovica revizorjev, revizorjev informacijskih sistemov.
Glede na to, da imamo v zavarovalnici redne letne preglede informacijskih
sistemov zunanje revizorske hiše ter notranjega revizorja, se trudimo, da bi bila
varnost informacij ustrezno zagotovljena z vsemi standardi in predpisi, ki urejajo to
področje.
Revizija informacijskih sistemov je zahtevno delo, ki zahteva temeljite priprave in
preučitev sistema, ki bo revidiran. Ne glede na velikost revizije so osnovni koraki
enaki. Zaradi različnosti sistemov je nekatere postopke priporočljivo prilagoditi ali
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razširiti, posebej za področje konkretne revizije. Podrobno analizo revizijskega
načrta nam kaže slika 24.
3.5. Upravljanje neprekinjenega poslovanja informacijskih sistemov
Pomembnost zahteve za vzpostavitev in upravljanje učinkovitega sistema za
upravljanje neprekinjenega poslovanja je opredeljeno glede na standard BS
25999-2:2007.
Osnovne točke, ki jih Upravljanje neprekinjenega poslovanja vsebuje so:
• razumevanje potreb po upravljanju neprekinjenega poslovanja in potrebe po
vzpostavitvi politike in ciljev za neprekinjeno poslovanje;
• vpeljave in delovanja kontrol in ukrepov za upravljanje vseh tveganj, ki
ogrožajo neprekinjeno poslovanje v organizaciji;
• spremljanja in pregledovanja zmogljivosti in učinkovitosti sistema za
upravljanje neprekinjenega poslovanja;
• nenehna izboljševanja, ki temeljijo na objektivnih meritvah. Sistem za
upravljanje neprekinjenega poslovanja ima naslednje ključne elemente:
• politiko neprekinjenega poslovanja,
• posameznike z opredeljenimi odgovornostmi,
• procese za upravljanje,
• dokumentacija za postopek presoje,
• specifične procese, kot je npr. analiza vpliva na poslovanje in razvoj načrta
za neprekinjeno poslovanje.
Osnova za izdelavo načrta neprekinjenega poslovanja je poznavanje narave
poslovanja podjetja. Potrebno je zbrati podatke o poslovnih procesih in zahtevah
vezanih na te procese, da ugotovimo soodvisnost procesov. Potrebna je analiza
tveganja, ki nam sporoči, kakšne stroške bi utrpeli v primeru katastrofe, in je hkrati
podlaga za upravičenost naložb pri preprečevanju katastrof.
3.5.1.

Pomen upravljanja neprekinjenega poslovanja

Proces Upravljanje neprekinjenega poslovanja je bistven sestavni del
odgovornega vodenja poslovne organizacije. Lastniki in struktura managementa
so odgovorni za zagotavljanje zmogljivosti za neprekinjeno poslovanje, za katero
so se posredno obvezali v pogodbah za dobavo proizvodov in/ali storitev.
Nekatere organizacije imajo tudi zakonsko ali regulativno predpisane obveze za
vzpostavitev in vzdrževanje sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (npr.
finančne inštitucije), poleg tega pa imajo organizacije tudi družbene in moralne
odgovornosti (npr. pri izvajanju javnih storitev).
Ne glede na naravo nesreče ali katastrofe (Andolšek, 2001,18) morajo biti podjetja
na to pripravljena in sposobna premostiti težavo, hitrejša kot je ponovna
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vzpostavitev normalnega delovanja manjše so posledice za podjetje.
Za vsako organizacijo je pomembno, da spozna in razume dejstvo, da je ta proces
(ang. Business Continuity Planning - BCP) nadgradnja procesa o upravljanju
neprekinjenosti IT-storitev. Osnovni cilj je doseganje podpore poslovnemu delu
organizacije, ustrezen proces pa mora zagotoviti čim krajše prekinitve bistvenih
poslovnih procesov med incidentom in po njem. Uspešnost in učinkovitost
izvajanja poslovnih procesov sta odvisni od neprekinjenega delovanja IKTinfrastrukture, zato je občutljivost na motnje v delovanju (naravne nesreče, večje
tehnološke okvare, namenske škode ipd.) izrazita. Proces upravljanje
neprekinjenosti informacijskih storitev omogoča pripravo in izdelavo obnovitvenih
načrtov, zasnovanih z namenom, da bi zagotovili nadaljevanje delovanja ITstoritev v skladu z dogovorjenim nivojem znotraj dogovorjenega časovnega okvira
po potencialni prekinitvi delovanja storitve. Ta proces je potrebno obravnavati kot
proces dodajanja vrednosti poslovni organizaciji.
Strateški načrti poslovne organizacije zahtevajo uresničevanje kratkoročnih,
srednjeročnih in dolgoročnih ciljev organizacije ne glede na njeno velikost. Uvedba
in vzdrževanje tega procesa bosta zmanjšali tveganje kritične odvisnosti zaradi
nedelovanja IKT-infrastrukture, kar lahko povzroči izgubo sredstev ali dohodka
oziroma celo propad organizacije.
Zato ta proces dopolnjuje sistem za obvladovanje tveganj na način, da določi
razumevanje tveganj za delovanje ali poslovanje organizacije in posledice teh
tveganj. Postopek obvladovanja tveganja si prizadeva za obvladovanje tveganj
glede ključnih proizvodov in storitev, ki jih izvaja organizacija. Oskrba s proizvodi
in izvajanje storitev sta lahko motena zaradi številnih različnih incidentov, katerih
vzroke je mnogokrat težko predvideti ali analizirati. S pomočjo upravljanja
neprekinjenega poslovanja lahko organizacija ugotovi, kaj mora storiti pred
pojavom incidenta, da zavaruje svoje osebje, prostore, tehnologijo, podatke in
informacije, dobavno verigo, interesne skupine in svoj ugled.
3.5.2 Življenjski cikel procesa upravljanja neprekinjenega poslovanja
Ta cikel predstavlja neprekinjeno delovanje programa neprekinjenega poslovanja
znotraj organizacije. Njegovi osnovni elementi so: (Vir: povzeto po standardu BS
25999-2:2007 2007):
•
•
•
•
•
•

upravljanje programa za upravljanje neprekinjenega poslovanja,
razumevanje organizacije,
določitev strategije upravljanja neprekinjenega poslovanja,
razvoj in vpeljevanje odziva upravljanja neprekinjenega poslovanja,
vaje upravljanja neprekinjenega poslovanja, vzdrževanje in
pregledovanje njegovih ureditev,
vključitev upravljanja neprekinjenega poslovanja v kulturo organizacije.

Tako kot ostali sodobni standardi sistemov za upravljanje tudi ta standard
uporablja cikel "Načrtovanje – Izvajanje – Preverjanje – Ukrepanje" (cikel NIPU),
Plan–Do–Check–Act, za razvoj, vpeljavo in izboljševanje učinkovitosti sistema
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organizacije za upravljanje neprekinjenega poslovanja (BS 25999-2:2007 2007).
Uporaba tega cikla omogoča načrtovanje, vzpostavljanje, uvajanje, izvajanje,
delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in izboljševanje učinkovitosti
sistema organizacije za upravljanje neprekinjenega poslovanja. Navedeno tudi
zagotavlja določeno stopnjo skladnosti z drugimi standardi sistema za upravljanje,
kot so BS EN ISO 9001:2000 - Quality Management Systems, BS EN ISO
14001:2004 - Environmental Management Systems, BS ISO/IEC 27001:2005 -.
Information Security Management System in BS ISO/IEC 20000:2005 IT Service
Management, s čimer se podpira dosledna in celostna vpeljava ter delovanje s
sistemi za upravljanje.
NAČRTOVANJE (PLAN): Načrtovanje in vzpostavljanje politike, ciljev, kontrol,
procesov in postopkov neprekinjenega poslovanja, ki so pomembni za upravljanje
tveganja in izboljševanje neprekinjenega poslovanja, da so rezultati v skladu s
splošno politiko in cilji organizacije.
IZVAJANJE (DO): Uvajanje in izvajanje politike, kontrol, procesov in postopkov
neprekinjenega poslovanja.
PREVERJANJE (CHECK): Spremljanje in pregledovanje zmogljivosti glede na
cilje in politiko neprekinjenega poslovanja, poročanje rezultatov vodstvu za pregled
in določevanje ter pooblaščanje ukrepov za popravke in izboljševanje.
UKREPANJE (AKT): vzdrževanje in izboljševanje sistema za upravljanje
neprekinjenega poslovanja s preventivnimi in popravnimi ukrepi, ki temeljijo na
rezultatih vodstvenega pregleda in ponovne ocene področja uporabe sistema
neprekinjenega poslovanja ter politike in ciljev neprekinjenega poslovanja.
Neprekinjeno poslovanje je izziv, s katerim se soočamo in se hkrati zavedamo
posledic nepričakovanih zastojev informacijskega sistema, ki jih lahko prinesejo
izredne okoliščine. Po nastopu nepričakovanega uničujočega dogodka se mora v
najkrajšem času zagotoviti normalno delovanje. Potreba po hitrem okrevanju in
vzpostavitvi poslovanja v prvotno stanje zahteva vnaprejšnje planiranje in pripravo.
Ocenjuje se, da večina velikih družb porabi za obnovo in nadgradnjo informacijskih
sistemov med 2 % in 4 % (Hoffer, 2001, 27) svojega letnega proračuna.
3.5.3

Proces Upravljanje tveganj (ang. Risk Management)

Izvajanje procesa Upravljanja tveganj zagotavlja, da organizacija upošteva
stroškovno učinkovito uporabo rezultatov tega procesa, ki vsebuje zaporedje
določenih korakov. Namen je podpora sprejemanju boljših odločitev zaradi
boljšega razumevanja tveganj in njihovega verjetnega vpliva.
Obstajata dve različni fazi procesa: analiza tveganja in upravljanje tveganja.
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• Analiza tveganj
Ukvarja se s pridobivanjem informacij glede na izpostavljenost tveganjem, tako
da lahko organizacija sprejme ustrezne odločitve in ustrezno upravlja s
tveganji. Analiza tveganj vsebuje identifikacijo in ocenitev nivoja tveganj,
izračunanega iz ocenjenih vrednosti sredstev, glede na ocenjene vrednosti
pretenj in na ranljivosti teh sredstev. Pri določanju zahtev ITSCM (IT Service
Continuity management) je velik poudarek na verjetnosti, da se bo določena
večja prekinitev delovanja storitve dejansko uresničila. Navedeno predstavlja
osnovo za ocenitev nivoja grožnje in obseg, do katere je to tveganje
sprejemljivo. Proces ocenjevanja tveganj, metode in tehnike ocenjevanja
tveganj se uporabljajo za prepoznavanje tveganj, ki ogrožajo izvajanje
informacijskih storitev ali delovanje posameznih gradnikov informacijske
infrastrukture. Ocenjevanje tveganj vključuje sistematično upoštevanje:
poslovne škode, ki bi jo verjetno povzročila prekinitev izvajanja
poslovnih procesov,
o
realne verjetnosti, da se takšna prekinitev uresniči, pri čemer je
potrebno upoštevati obstoječe pretnje, ranljivosti in kontrole.

o

Proces ocenjevanja tveganj ima več stopenj (Vir: povzeto po Vodnik 2002a):
o
prepoznavanje in določevanje vrednosti sredstev,
o
prepoznavanje in določevanje vrednosti varnostnih zahtev (pretnje
in ranljivosti), pravnih in poslovnih zahtev,
o
ocenjevanje verjetnosti, da se grožnje in ranljivosti uresničijo ter
ocenjevanje pomembnosti pravnih in poslovnih zahtev,
o
izračunavanje tveganj, ki izhajajo iz navedenih dejavnikov,
o
prepoznavanje primernih možnosti za obravnavo tveganj,
o
izbor kontrol za zmanjšanje tveganj na sprejemljivi nivo.
Namen izvedbe analize je prepoznati in oceniti tveganja, da bi lahko izbrali
ustrezne in stroškovno primerne ter upravičene varnostne kontrole. Tveganja
izračunamo na podlagi kombinacije vrednosti sredstev in ocenjene stopnje
varnostnih zahtev za posamezno sredstvo. Vrednosti sredstev ali možne poslovne
posledice, ki jih pusti incident, je mogoče oceniti z uporabo kvantitativnih (npr.
finančnih) in kvalitativnih meril (npr. z uporabo opisnih pridevnikov) ali z uporabo
kombinacije navedenega.
V zavarovalnici se zavedamo vpliva tveganj in nevarnosti za naše poslovanje, zato
analizi in upravljanju tveganj posvečamo veliko pozornost. V ta namen redno
preverjamo morebitne spremembe tveganj po posameznih področjih in izsledke
upoštevamo v vzpostavljanju kontrol za zmanjšanje vplivov tveganj.
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TABELA 5: TABELA PRIKAZA ANALIZE TVEGANJ V ZAVAROVALNICI
Nova ocenitev
Višina tveganja

Tveganje
1.7.1 Pomanjkljivosti v internem kontrolnem sistemu

>20 mio €
10-20 mio €
3-10 mio €
1-3 mio €
400.000-1 mio €
150.000-400.000 €
50.000-150.000 €

x

do 50.000 €
Verjetnost
Verjetnost nastopa rizika/leto

Zelo
nizka
<4%
vsakih 25 let
ali redkeje

Nizka
4-10 %
vsakih 10-25 let

Srednja
10-20 %
vsakih
5-10 let

Visoka
20-50 %
vsakih 2-5
let

Zelo
visoka
50-100 %
na 1-2 leti

Komentar:

Vir: Lastni vir
V tabeli 5 je primer ocenitve tveganja, ki je lahko posledica pomanjkljivosti v
internem kontrolnem sistemu za področje informacijskih sistemov. Ocenitev tega
in podobnih tveganj je naloga vseh odgovornih v strokovnih oddelkih. Za vsako
področje v zavarovalnici so zbirajo ocene tveganj, ki se jih kasneje združi v
pregledni dokument analize tveganja za zavarovalnico. Izsledki iz teh analiz
tveganj so osnova pri upravljanju s tveganji v zavarovalnici.
• Upravljanje tveganj
Vsebuje aktivnosti za spremljanje tveganj, dostopa do zanesljivih in hitrih
informacij glede tveganj, primerno uravnoteženost nadzorstev nad tveganji in
odločitvenimi procesi, podprtimi z ogrodji analize in z ovrednotenjem tveganj.
Upravljanje tveganj vključuje tudi identifikacijo, izbor in sprejem protiukrepov,
opravičljivih z identificiranimi tveganji na sredstva v smislu njihovega možnega
vpliva na delovanje storitev in zmanjšanja tveganja na sprejemljiv nivo. Zato
upravljanje tveganja pokriva širok nabor področij, z vključevanjem upravljanja
neprekinjenega poslovanja, varnosti, upravljanja tveganj projektov in upravljanja
operativnih storitev. Upravljanje tveganja je proces, ki se ponavlja in zahteva
nenehno vzdrževanje. Spremembe v upravljanju tveganj pa je potrebno takoj
posredovati vsem, ki so vključeni v ta proces.
V zavarovalnici upravljanje in analizo tveganj opravlja posebna projektna skupina,
ki je zadolžena za to. Upravljanje tveganj v zavarovalnici izhaja iz kvantitativnih
ocen, ki jih zberemo v analizi tveganj. S pomočjo teh rezultatov se odloča za še
sprejemljiva tveganja, saj popolne izločitve tveganj ni možno uresničiti.
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Pogosto mišljenje je, da podjetja ne potrebujejo upravljanja tveganj in načrta
neprekinjenega poslovanja, če imajo tveganje zavarovano. Dejstvo je, da je
zavarovanje pomembno s finančnega vidika, ko vzpostavljamo informacijski
sistem v prvotno stanje. Ne more nam pa pomagati pri izgubljenih podatkih.
Sestavni del upravljanja je tudi razmislek, ali si lahko privoščimo poslovanje brez
načrta neprekinjenega poslovanja in posledično upravljanja tveganj.
3.5.4

Obseg odgovornosti

Prevzem odgovornosti je ključnega pomena pri obvladovanju učinkovitih
informacijskih sistemov, v tem sklopu jo definiramo na več nivojih, npr. uspešnost
in učinkovitost izvajanja poslovnih procesov sta zelo odvisni od opredeljene
odgovornosti in vlog vseh udeležencev v procesih, ki se izvajajo znotraj
informacijskih sistemov. Zato obstaja izrazita občutljivost in izpostavljenost
tveganju ob slabo opredeljeni odgovornosti ter posledično njenem prevzemanju,
kar ima lahko velike posledice za varnost informacijskih sistemov. Lastniki
procesov in lastniki podatkov morajo imeti odgovoren odnos do prevzetih nalog.
Bistven pomen ima tudi revizorjevo redno preverjanje procesov, hkrati se je kot
zelo uspešna v zavarovalnici pokazala ustanovitev skupine, ki skrbi za kvaliteto in
učinkovitost poslovnih procesov, pomembno pa je tudi, da se izberejo pravi ljudje,
ki jim je izkazano zaupanje, da prevzamejo odgovornost nad določenimi procesi.
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje odgovornost takole:
odgovórnost -i ž (ọ́): lastnost, značilnost človeka, ki si prizadeva
zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, dolžnosti: …, odnos, pri katerem
mora kdo dajati pojasnilo, utemeljitev za svoje delo, ravnanje: …
Ne glede na to, ali se pogovarjamo o delovnih procesih ali o izvajanju
informacijske varnostne politike, vedno morajo biti definirane vloge, ki jih
posamezniki imajo, pri čemer smo potrdili hipotezo H3 - za uspešno vodenje
informacijskih procesov morajo biti jasno definirane vloge udeležencev v procesu.
Upravljanje vlog in odgovornosti mora biti pri upravljanju informacijskih sistemov
ali procesov jasno definirano. Na primer: nekdo, ki je v podatkovnih bazah lastnik
določenih podatkov (DATA Owner), mora imeti točno opredeljene naloge in
predvsem odgovornost do upravljanja z zaupanimi podatki. Takšni opredelitvi je
potrebno odgovorno opredeliti vse vloge v delovnih procesih ne glede na področje.
Odgovornost je ključnega pomena za učinkovit in varen informacijski sistem. Ena
izmed načinov, kjer odgovornost opredelimo, sta: analiza tveganj in upravljanje
tveganj. Odgovornost v primeru kršenja pravil mora biti jasno določena. V sklopu
varovanja informacij in informacijskih sistemov pa lahko pojmujemo odgovornost
na več načinov:
• Preko matrike odgovornosti, ki jo definiramo za naš informacijski sistem.
• Ob vpeljavi COBIT-a, kjer se določajo lastniki procesov za določanje
odgovornosti. COBIT temelji na predpostavki, da procesi informacijske
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tehnologije izrabljajo vire v podjetju za zagotovitev informacij, ki jih podjetje
potrebuje za doseganje svojih poslovnih ciljev.
• S standardom ISO/IEC 27001, ki obsega 12 temeljnih varnostnih poglavij,
med katerimi je tudi upravljanje sredstev, v katerem so opredeljeni pojmi kot
npr.: določitev odgovornosti, klasifikacija sredstev IT), kjer se nadalje
opredeljujejo pojmi, kot je nadzor dostopa (avtorizacija, odgovornost,
nadzor dostopa do informacij in virov IT).
Na področju neprekinjenega poslovanja in okrevalnega načrta namenja Harris
(Harris, 2003) posebno pozornost odgovornosti (in še trem ključnim informacijam:
pooblastilu, prioriteti, vpeljavi in preizkušanju), ki se morajo jasno opredeliti.
Odgovornost opredeljuje kot funkcijo, ki jo morajo poznati vsi udeleženci pri obnovi
poslovanja v primeru kaotične situacije. Vsak posameznik mora vedeti, kaj se od
njega pričakuje in to lahko dosežemo s pomočjo urjenja, komuniciranja in
dokumentiranja.
Odgovornost ima svoje mesto tudi v varnostni politiki informacijskih sistemov, s
katero vodstvo organizacije izpričuje svojo zavezanost za varovanje informacij in
informacijskih sistemov ter opredeljuje odgovornost za izvajanje postopkov
varovanja. Hkrati varnostna politika informacijskih sistemov opredeljuje vsebino in
postavlja okvire vsem ostalim ukrepom v sistemu varovanja.
Svojo vlogo ima ne nazadnje management poslovanja informacijskih sistemov, ki
je sestavni del odgovornega vodenja poslovne politike podjetja. Lastniki in
struktura managementa so odgovorni za zagotavljanje informacij in informacijskih
sistemov v skladu s poslovnimi načeli in opredelitvami v poslovni politiki in
varnostni politiki informacijskih sistemov.
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3.5.1.
4. RAZISKAVA INFORMACIJSKE VARNOSTI V SREDNJE
ZAVAROVALNICI
4.1. Informacijska podpora poslovnih procesov v zavarovalnici

VELIKI

Informacijski poslovni procesi v zavarovalnici so organizirani kot več med seboj
soodvisnih delovnih procesov ter aktivnosti. Za temi procesi je enotna
informacijska infrastruktura, ki omogoča celovito povezanost vseh delovnih
aktivnosti zavarovalnice.
Slika 25 nam na dejanskem primeru prikazuje potek poslovnega procesa od
začetka do konca. Aktualno stanje je posledica reorganizacije procesov ob
uvajanju ITIL-a in COBIT-a, pri čemer smo prešli od klasičnih poslovnih in delovnih
procesov k informacijsko organiziranim procesom. Prikazuje nam, kako konkretne
delovne aktivnosti sestavljajo delovne procese zavarovalnice in kako ti procesi
sestavljajo poslovni proces zavarovalnice, obenem pa je povsod vključena
komponenta upoštevanja informacijske varnostne politike.

I N F O R M A C I J S K I P O S L OV N I P R O C E S Z A V A R O V A L N I C E

Delovni proces
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zavarovanj

Aktivnost:
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škode
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škodnih dogodkov

Aktivnost
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škode

Delovni
proces

Delovni
proces

Aktivnost
izplačilo
škode

Delovni
proces

Aktivnost
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Informacijska varnostna politika

SLIKA 25: POSLOVNI PROCES ZAVAROVALNICE

Informacijska varnostna politika

Vir: Prirejeno po (BOBEK, 1, PROSOJNICA 6)
Vsem procesom v zavarovalnici je skupna enotna zaledna aplikacija, ki omogoča
učinkovit nadzor delovnih procesov. Aplikacija se uporablja v vseh strokovnih
oddelkih zavarovalnice. Enotna aplikacija in centralizirana obdelava informacij
omogočata varstvo osebnih podatkov in informacijskih sistemov, kot je zapisano v
informacijski varnostni politiki. Kot je ponazorjeno na sliki 25, pokriva informacijska
varnostna politika celoten poslovni proces zavarovalnice. Enovita informacijska
podpora ne omogoča samo lažjega nadzora, temveč tudi boljši pregled in
učinkovitejše poslovanje.
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Informacijski sistem je podporno naravnan za delo v stroki/strokovnih, katerih delo
in obdelava informacij se akumulira in služi managementu zavarovalnice kot
podpora pri poslovnem odločanju. Posebna pozornost je namenjena možnosti
revidiranja delovnih postopkov, informacijski varnosti ter zagotavljanju varnosti
osebnih podatkov. Enovit informacijski sistem je tudi osnova vpeljave učinkovite
varnostne politike nerazdrobljenega informacijskega sistema.
Kot primer izvajanja varnostne politike je izbran oddelek obdelave škod, ker je v
tem oddelku varnostna politika sestavni del delovnih aktivnosti in je zaradi
specifičnosti oddelka sama varnostna politika bolj prisotna kot drugod. Ti vgrajeni
varnostni mehanizmi niso namenjeni vdorom od zunaj, temveč služijo
preprečevanju internih zlorab plačilnega sistema. Pri obdelavi škodnega zahtevka
se v primeru upravičenosti do odškodnine, po vnosu podatkov za izplačilo ob
koncu vsakega delovnega dne, tvori datoteka plačilnih nalogov v določeni strukturi
za uvoz v bančno aplikacijo elektronskega bančništva. Tvorjenje datoteke plačilnih
nalogov je avtomatizirano in je pogojeno z delovnimi dnevi. Ker se tu soočamo z
izplačili, ki jih je možno ob pomanjkljivi kontroli zlorabiti, so uvedene dodatne
varnostne kontrole, ki zagotavljajo: varnost, zaupnost in nespremenljivost
podatkov. V ta proces so vgrajeni kontrolni mehanizmi varnostne politike, ki jo je
zavarovalnica povzela po ISO/IEC 27001:2005.
Slika 26 modularno prikazuje informacijski delovni proces obdelave škodnih
dogodkov. Podatki se obdelajo na strežniku, kamor se uvozijo podatki iz zaledne
aplikacije in kjer se kreira/oblikuje plačilno datoteko ustrezne strukture,
pripravljeno za uvoz v program elektronskega bančništva. Slika je poenostavljen
prikaz kompleksnega sistema, kjer so vgrajeni varnostni elementi, ki onemogočajo
zlorabo sistema, in vsebuje natančno ločene pristojnosti oziroma pooblastila ter
uvaja dodatna gesla. Do podatkov nima dostopa niti sistemski administrator
strežnika. Sama uvedba teh kontrol je vsebovala tudi priporočila internega
pooblaščenega notranjega revizorja.
SLIKA 26: PROCES OBDELAVE ŠKODNIH DOGODKOV
Skodni oddelek

KORIN

Prenos
podatkov

Knjizenje
skodnih dogojkov

Prenos
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SAP
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Vir: Lastni vir
Kot je razvidno iz slike 26, so v sam delovni proces obdelave škodnih zahtevkov
posredno in neposredno vključeni trije oddelki. Oddelek obdelave škodnih
zahtevkov, kjer se opravi operativni proces obdelave in kjer se prvi del konča z
zaključitvijo škodnega zahtevka. Podatki so posredovani v SAP, ki je v domeni
računovodstva, in strežnik, kjer se kreira
DIAGRAM POTEKA 1: NATANČEN DELOVNI PROCES OBDELAVE ŠKODNIH
DOGODKOV
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Vir: Lastni vir
plačilna datoteka in je v domeni informatike. Plačilna datoteka je samo bralna, kar
pomeni, da pred uvozom v program elektronskega bančništva podatkov ni možno
spreminjati, obenem pa se vsako plačilo izvede ob dveh podpisih oziroma
potrditvah.
Diagram poteka 1 ponazarja proces obdelave v škodnem oddelku s slike 15 –
kvadrat levo zgoraj. V tem procesu so opredeljeni vsi varnostni ukrepi, ki
onemogočajo poskuse zlorab v procesu obdelave škodnega zahtevka in se tako
nanašajo na vnos škodnega zahtevka, kakor tudi proces kontrole izplačilnih
postavk, ki se vnašajo v zaledni program, kar je podlaga za kreiranje/oblikovanje
plačilnih datotek.
Informatizacija poslovanja v zavarovalnici je uspešna le, če upoštevamo vse vidike
informacijske dejavnosti in če informacijski procesi s svojimi varnostnimi ukrepi ne
omejujejo zaposlenih pri njihovem delu. Stanje, kot je sedaj, je posledica prenove
delovnega procesa, ki se je zgodil pred leti, in ki ukinja dvojno ročno vnašanje
podatkov. Ob tej avtomatizaciji delovnega procesa smo upoštevali predloge
internega notranjega revizorja, ki je s svojimi predlogi sooblikoval varnostne
ukrepe. Strateški potencial informacijskih sistemov v zavarovalnici ni samo v
nižanju stroškov in informatizacije za vsako ceno, temveč je njegovo poslanstvo
tudi v neposrednem povečevanju dodane vrednosti v delovni aktivnosti, kar se v
zavarovalnici odraža v poenotenju krovnega informacijskega sistema z zaledjem
elektronskega arhiva in vsem kar olajša delo zaposlenim.
Informatizacija poslovanja v zavarovalnici postopno prevzema še zadnje delovne
procese, kjer je do sedaj ni bilo, oziroma rešitve niso bile v sklopu enovite rešitve
informacijskega sistema. Vse navedeno pa je usklajeno z ustrezno varnostno
politiko, ki skrbi, da stvari ne uidejo nadzoru. To nam uspe z poslovnim modelom,
ki je premišljeno načrtovan, in pred vpeljavo v produkcijsko okolje tudi ustrezno
testiran v testnem okolju, kjer so morebitne pomanjkljivosti odpravljene. Ob vseh
posegih v informacijski sistem moramo biti pozorni, da so spremembe
informacijskega sistema uporabniško merljive, saj le tako lahko ocenimo
upravičenost.
4.2.

Rezultati raziskave

Preverjanje postavljenih hipotez je potekalo v zavarovalnici in podrobnejša
raziskava je v nalogi smiselno navedena, tukaj so predstavljeni povzetki.
o H1 – za uspešno uvedbo varnostne politike morajo biti predhodno uvedena
priporočila dobre prakse COBIT-a in ITIL-a.
Hipoteza drži, saj sta COBIT in ITIL ključnega pomena pri izgradnji informacijskih
procesov, tudi zaradi kontrol, ki jih uvajata, in pomeni osnovo za uvajanje
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informacijske varnostne politike ,v katero so vgrajene točke iz ISO/IEC standardov
27000.
o H2 – za uspešno uvedbo IT varnostne politike je bistvenega pomena, da
uvedbo podpira vodstvo.
Hipoteza drži, saj se je podpora in zavezanost vodstva k varovanju informacij ter
informacijski varnostni politiki izkazala za ključno pri sprejemanju in ozaveščanju
pri zaposlenih.
o H3 – za uspešno vodenje informacijskih procesov morajo biti jasno
definirane vloge udeležencev v procesu.
Hipoteza drži. Pri uvajanju informacijskih procesov in prehodu iz klasičnih
poslovnih procesov v informacijsko pogojene procese se je za ključen pomen
izkazalo prevzemanje odgovornosti nad podatki procesov, s katerimi se upravlja.
o H4 – varnostna politika mora biti uporabnikom lahko dostopna in razumljiva.
Hipoteza drži. Raziskava, ki je spremljala uvajanje in izvajanje informacijske
varnostne politike, je pokazala, da je dostopnost ter razumljivost ob podpori
vodstva ključnega pomena za sprejemanje informacijske varnostne politike za
uporabnike, ki potrebujejo lahko razumljiv dokument, ki ga razumejo tudi zaposleni
s slabšim poznavanjem informatike.
o H5 – obstaja negativna povezava med uvajanjem IT varnostne politike in
zadovoljstvom zaposlenih.
Hipoteza se je pokazala kot pravilna, saj če zaposleni v varnostni politiki niso
prepoznali prednosti, temveč samo omejitve, ki jim spreminjajo ustaljene delovne
navade. Sicer so jo sprejeli, a z negativnim odnosom, kar slabo vpliva na
uporabnikovo nadaljnje dojemanje informacijske varnosti.
Raziskava je pokazala, da je skrb za informacijsko varnost v zavarovalnici prisotna
in zastavljena kot kontinuiran proces, ki je zaradi razvejanosti koncerna obsežno in
časovno zahtevno. Sama usklajenost z varnostnimi standardi, ki zadevajo
tematiko informacijske varnosti, je letno predmet zunanje revizije, ki jo opravlja
pooblaščen revizor informacijskih sistemov, kar je managementu informacijske
varnosti pokazatelj pravilnosti njegove usmeritve, kakor tudi seznanjanje z
morebitnimi predlogi izboljšav. Izkazalo se je, da premišljene investicije v
informacijsko varnost, ki so usklajene z ROISI-kazalcem (Return of Information
Security Investment), zagotavljajo zastavljen razvoj informacijskih sistemov, ki
podpira poslovno usmeritev zavarovalnice.
Izkazalo se je, da je pred leti opravljena GAP-analiza bila dobro izhodišče za vse
nadaljnje analize informacijskega sistema zavarovalnice, saj se od takrat hkrati z
rednimi revizijskimi pregledi nadzira delovanje, učinkovitost in nadzor
informacijskega tveganja v zavarovalnici.
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Intenzivnost akcij ozaveščanja uporabnikov o pomembnosti varovanja podatkov, s
katerimi upravljajo, je prinesla rezultate, ki se rezultirajo tudi v preverjanju
postavljenih hipotez. Pokazalo se je, da le dobro zastavljeni in jasno definirani cilji
prinesejo rezultate ob pogoju, da smo usklajeni z managementom in zastavljenimi
poslovnimi cilji zavarovalnice.
Z rezultati postavljenih hipotez smo zadovoljni, saj so pokazali, da smo
management informacijske varnosti v zavarovalnici zastavili tako, da so ga
uporabniki prepoznali kot pozitivnega, kar ima pozitiven odnos do poslovanja
zavarovalnice in varnosti zaupanih podatkov, s katerimi razpolagamo.
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5. SKLEP
5.1. Povzetek ključnih ugotovitev za zavarovalnico
Trg in spreminjanje navad potrošnikov zahteva, da se odpiramo iz navidezno
zaprtih omrežij navzven k potrošnikom. To pomeni za management varnosti velik
izziv, saj dovolimo potrošnikom, katerih informacijske ozaveščenosti ne poznamo,
vstopiti v naš informacijski sistem. Raziskava je pokazala, da so se povečala
vlaganja v zaposlene, tehnologijo in procese, poslovodstvo je pokazalo dobro voljo
pri vpletenosti v usklajevanje poslovnih potreb z informacijskimi procesi ter
dozorelost pri vodenju in postavljanju zahtev.
Management varnosti informacijskih sistemov je v zavarovalnici z razvojem
informacijske tehnologije močno pridobil na pomenu. Vse to je posledica
zavedanja tveganja, ki smo mu zaradi povezanih informacijskih sistemov vsak
trenutek izpostavljeni. V zavarovalnici smo se tega lotili z uvedbo SUVI-ja in
posledično s prevzemom ITIL-a in COBIT-a kot osnovnih načel pri izgradnji
informacijskih poslovnih procesov z vgrajenimi kontrolami. To je pomenilo tako
rekoč popolnoma novo zasnovo prejšnjih klasičnih delovnih procesov v
informacijsko povezane procese, kjer imamo na najnižjem nivoju delovne
aktivnosti, ki se na višjem nivoju združujejo v delovne procese, in slednji se na
nivoju višje združujejo v poslovni proces zavarovalnice. Vsa prenova je
optimizirala in konsolidirala poslovne procese zavarovalnice in povečala kvaliteto
poslovanja, ne nazadnje tudi s ciljem dviga konkurenčne prednosti.
Ker smo hkrati s to prenovo uvajali tudi informacijsko varnostno politiko, smo
predhodno veliko truda vložili v analizo tveganj, s katero smo ugotovili naše šibke
točke in področja, kjer lahko tveganja zmanjšamo s samim ozaveščanjem
zaposlenih. Ugotovili smo, da management informacijske varnosti ni statična
enkratna zadeva, temveč tekoči proces, ki od nas zahteva nenehno lastno
izobraževanje in prenašanje teh znanj na ostale udeležence v našem
informacijskem sistemu.
V teoretičnem delu smo ugotovili, da se s to tematiko ukvarja precej strokovnjakov,
a da literatura stara več kot 5 let ne zadostuje več. Osnovni kriteriji in zahteve
informacijske varnosti se sicer niso spremenili, spremenil pa se je obseg tveganj,
ki je posledica sprememb širjenja informacijske tehnologije, ki se spreminja tako
rekoč iz dneva v dan.
V teoretičnem delu smo povzeli razvoj managementa informacijske varnosti v
zavarovalnici, kot spremljevalni proces prenove poslovnih procesov ob uvajanju
ITI-La, COBIT-a in informacijske varnosti na osnovi ISO/IEC standarda 27001.
5.2.

Povzetek ključnih predlogov za zavarovalnico

V zavarovalnici moramo konstantno težiti k izboljšanju informacijskih delovnih
procesov, saj so učinkoviti delovni procesi stroškovno učinkovitejši. Predlogi, ki jih
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imamo na osnovi raziskovanja, so lahko povzeti s prilagojenim ITIL-procesom.
Nenehna izboljšava storitev (CSI – Continual Service Improvement), saj je osnova
uspešnega managementa varnosti informacijskih sistemov stalno spremljanje
razvoja na področju informacijske varnosti in organiziranosti poslovnih procesov, v
takšni obliki, da so njihovi ukrepi merljivi in sledljivi, ter:
•
•
•
•
•
•

nenehno spremljanje dogajanje na področju informacijske varnosti,
strokovno usposabljanje zaposlenih,
spremljanje razvoja HW-a in SW-a na področju informacijske varnosti,
premišljene investicije v varnost informacijskih sistemov,
redne analize tveganj,
nenehno izboljševanje kvalitete informacijskih procesov.

Izkušnje nas učijo, da bodo predpisi na področju informacijske varnosti vedno
ostrejši, saj bodo informacije vedno bolj pomembne, zato je poglavitno, da se
spremljanje razvoja varnosti informacijskih tveganj ne opusti ,in da se SUVI, ki
smo ga uvedli informacijskim procesom zavarovalnice, konstantno prilagaja in
nadgrajuje.
Zlonamerni in nevedni uporabniki bodo nenehno ogrožali naše informacijske
sisteme in naša naloga je, da zmanjšamo ta tveganja na sprejemljivo raven, ki ne
ogroža našega obstoja in varnosti podatkov, s katerimi razpolagamo.
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