
[  www.iczgroup.com  ]  Česká republika  strana [   ]

ICZ RISK *GUIDE
HODNOCENÍ RIZIK

 

  MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ   

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

 Komplexní správa rizik

 Kontinuita a sledování trendů 
v čase

 Integrované metodiky ČSN EN 
ISO/IEC 27002 a vyhlášky č. 
82/2018 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti 

 Katalog hrozeb  
a bezpečnostních opatření je 
součástí ICZ Risk*Gudie

 Otevřené řešení pro řízení 
různých rizik organizace

ICZ RISK *GUIDE

Hodnocení rizik je nedílnou disciplínou kybernetické bezpečnosti každé organizace, jež 
mají zaveden systém bezpečnosti informací nebo spadají do kategorií definovaných Záko-
nem/Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Produkt ICZ Risk*Guide je ideálním nástrojem pro 
správu celé agendy řízení rizik, výrazně usnadňuje a zrychluje nejen orientaci v samotných 
rizicích, ale též ve stanovení adekvátních bezpečnostních a nápravných opatření.

ICZ Risk*Guide – nástroj pro bezpapírové řízení a hodnocení rizik organizace podle aktuální legislativy. ICZ Risk*Guide je 
možné použít pro hodnocení všech rizik organizace, nejen rizik spojených s informacemi a informačními systémy. ICZ 
nabízí společně s ICZ Risk*Guide i služby v oblasti analýzy a hodnocení rizik bezpečnosti IT.

Modulární platforma je od počátku vyvíjena pro daný účel – hodnocení rizik organizace, což umožnilo důsledně kopírovat 
optimální průběh práce s riziky. Uživatel je systémem intuitivně veden procesem hodnocení rizik. ICZ Risk*Guide doporu-
čuje nejpravděpodobnější hrozby a bezpečnostní opatření.

Uživatel zvolí metodiku hodnocení rizik pro danou analýzu rizik - metodiku ISO/VKB, optimalizova-
nou ICZ metodiku nebo vlastní metodiku hodnocení rizik.Metodiky
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ICZ RISK *GUIDE

 Bezpapírové řešení hodnocení rizik
 Přehled o aktuálním stavu rizik
 Přehled o bezpečnostních opatřeních 

 k eliminaci hrozeb na aktiva
 Přehled o nápravných opatřeních 
 Řízení přístupů a oprávnění
 Možnost AJ i jiných jazyků  

 Rizika jsou dlouhodobě pod kontrolou
 Pro řízení kybernetické bezpečnosti i jiných oblastí organizace
 Podklad pro audity na jednom místě 
 Flexibilita nasazení
 Exporty výstupů – Plán opatření pro zvládání rizik 

 a prohlášení o aplikovatelnosti Statement of Applicability (SoA)

  VÝHODY  

  VARIANTY NASAZENÍ 

 Provoz v zabezpečeném datovém centru ICZ v ČR

 Vždy aktuální verze aplikace

 Široké spektrum podporovaných 
 autentizačních mechanismů pro přístup

 Provoz v prostředí vaší organizace

 Pravidelné funkční a provozní aktualizace

 Integrace s AD

ICZ Risk*Guide Cloud ICZ Risk*Guide On-Premise

  NADSTAVBOVÉ SLUŽBY  
 

 

 
 

  
  
  
 

OBCHODNÍ KONTAKT

ICZ a.s.

TEL.:  FAX:  riskguide@i.cz

 

Hodnocení
rizik

Bezpečnostní
opatření

Platforma obsahuje katalog bezpečnostních opatření pro hodnocení kybernetické bezpečnosti
v souladu s ČSN EN ISO/IEC 27002 nebo podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Modul nápravných opatření ICZ Risk*Guide zajišťuje správu nápravných opatření a jejich řízení. 
Účelem je předcházení rizika. Modul nápravných opatření zahrnuje přípravu nápravného opatření
a jeho schválení, realizaci, monitorování nápravného opatření a archivaci implementovaného opatře-
ní. Modul nápravných opatření je provázán na bezpečnostní opatření.

Katalog hrozeb pro hodnocení rizik vašich informačních systémů je součástí aplikace (ČSN EN ISO/IEC 
27002 nebo podle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti). Můžete začít s analýzou
a hodnocením rizik bezpečnosti IT ihned.

Kontrola a úprava vaší metodiky z pohledu shody s legislativou a navrhneme případnou optimalizaci.

Provedení hodnocení rizik systému nebo vašeho prostředí dle dodané nebo upravené metodiky hodnocení rizik. 
Toto hodnocení rizik bude prováděno v nástroji ICZ Risk*Guide.

Školení uživatelů zajistí optimální využívání aplikace.

Provedení rozdílové analýzy (GAP analýzy) stavu bezpečnostních opatření proti obecně uznávanému seznamu 
opatření, kterým je ČR standard ČSN EN ISO/IEC 27002, nebo vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Tuto rozdílovou analýzu je vhodné provést jako součást hodnocení rizik za účelem zmapování stavu bezpečnostních 
opatření, tak i po čase za účelem ověření stavu implementace nových opatření.

Nápravná
opatření


