Zapewnij swojej organizacji lepszą ochronę przed
ryzykiem cybernetycznym
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T

echnologia - obsługiwana przez oprogramowanie - leży
u podstaw każdego aspektu działania przedsiębiorstwa,
od produktywności biura, przez systemy zarządzania
zasobami ludzkimi, punkty sprzedaży, zbieranie danych
i zarządzanie nimi, kończąc na księgowości i finansach.
Zważywszy, że technologia jest obecnie kwestią krytyczną
dla każdego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej,
jej nabywanie a także wdrażanie, w tym oprogramowania,
następuje w coraz większym stopniu poza scentralizowanymi
funkcjami informatycznymi. Aktualnie 35% wydatków na
informatykę pochodzi spoza działów informatycznych firm.1
Biorąc pod uwagę, że oprogramowanie stało się integralną
częścią każdej działalności gospodarczej, zwiększyły się
ryzyka związane z jego wdrażaniem. Przeciętna organizacja
jest zagrożona cyberatakiem co siedem minut2, a IDC
– amerykańska firma badawcza monitorująca rynek IT –
podaje, że w 2015 roku przedsiębiorstwa wydały z powodu
szkodliwego oprogramowania ponad 400 miliardów dolarów.3
Mimo, iż zarządzanie ryzykiem cybernetycznym to złożona
kwestia, istnieje kluczowy pierwszy krok, który należy
wykonać: należy ustalić, co jest zainstalowane i działa w
wewnętrznej sieci firmowej i upewnić się, że oprogramowanie
to jest zarówno oryginalne, jak i w pełni licencjonowane.
Jeśli ten wstępny krok nie zostanie podjęty, może to mieć
poważne konsekwencje. Badanie przeprowadzone przez
IDC pokazało, że istnieje silna pozytywna korelacja (0.78)
między obecnością nielicencjonowanego oprogramowania

i prawdopodobieństwem napotkania szkodliwego
oprogramowania.4 Dla porównania, korelacja między
wykształceniem a dochodami wynosi 0.77.
Ryzyka cybernetyczne są obecnie tak istotną kwestią, że
rozszerzone wytyczne (framework) COSO z roku 2013
- uznany standard globalny dla kontroli wewnętrznych zawierają zalecenie, aby spółki wdrażały kontrole wewnętrzne
związane z legalnym wykorzystywaniem technologii, w tym
przestrzeganiem licencji do oprogramowania.
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CZTERY ETAPY WDRAŻANIA ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM WEDŁUG NORMY ISO
Skuteczne praktyki w zakresie zarządzania oprogramowaniem (SAM) wspierają generalną strategię oraz cele działalności
firmy, a nie tylko jej strukturę informatyczną. Odpowiedni program zarządzania oprogramowaniem (SAM) będzie poprawiał
wydajność i skuteczność istniejących już w organizacji operacji i usług informatycznych. Posiadanie odpowiednich strategii
w zakresie zarządzania oprogramowaniem, odpowiednich procedur oraz środków kontroli zintegrowanych z kontrolami
wewnętrznymi, umożliwi każdej organizacji czerpanie korzyści ze środowiska, które zapewnia ciągłość zgodności z warunkami
licencji i wzrost efektywności. Wdrożenie następujących czterech etapów jest podstawową metodą obrony organizacji przed
szkodliwym oprogramowaniem oraz innymi ryzykami cybernetycznymi.
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