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Presentation Notes
Smo podjetje, ki vztrajno širi svoje znanje na  vseh področjih delovanja. Ponosni smo na svojo tehnično ekipo, ki predstavlja kar tri četrtine podjetja in s svojim znanjem in kompetencami pokriva vsa področja v  ekosistemu informacijske tehnologije in informacijske varnosti.Pravijo, da iz majhnega zraste veliko…. Kombinacija obstoječih kompetenc na področjih upravljanja komunikacij, storitev in sistemov ter specializiranih znanj, ki smo jih pridobili s kolegi iz Asteca, nam je omogočila, da imamo danes eno največjih in najbolj kompetentnih skupin varnostnih strokovnjakov v Sloveniji. Pejt že na drug slide!!!…naša odgovornost je stalno in osredotočeno spremljanje področja IT varnosti ter IT skladnosti za zagotavljanje celovitih rešitev in napredne podpore za varno poslovno IT okolje našim partnerjem.Cilj je pa zmanjšanje varnostnih tveganj proti vdorom, zmanjšanju operativnih stroškov, z avtomatizacijo upravljanja varnosti in zagotavljanjem skladnosti branžnih zahtev in zahtev varstva osebnih podatkov.
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…naša odgovornost je stalno in osredotočeno spremljanje področja IT varnosti ter IT skladnosti za zagotavljanje celovitih rešitev in napredne podpore za varno poslovno IT okolje našim partnerjem.….Cilj pa je zmanjšanje varnostnih tveganj proti vdorom, zmanjšanju operativnih stroškov, z avtomatizacijo upravljanja varnosti in zagotavljanjem skladnosti branžnih zahtev in zahtev varstva osebnih podatkov.področje varnosti nagovarjamo kot celoto in na več različnih vsebinskih ali tehničnih področjih. Rezultat tega je tudi varnostno-operativni center, kjer si želimo področje zagotavljanja informacijske varnosti dopolnjevati s področjem zagotavljanja operativnosti in podpore – to pa je dejansko področje, kjer je podjetje Unistar že dalj časa močno uveljavljeno.
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Varnost sestavljajo ljudje, procesi in tehnologija. Če nimamo usklajenih vseh treh dejavnikov, ne bomo uspešni pri varovanju informacij, še slabše, več kot organizacije investirajo v drago opremo, večji je lažen občutek varnosti.Največja varnostna tveganja pa še vedno, tako v Sloveniji kot drugod, predstavljajo uporabniki. Zato je nenehno ozaveščanje in izobraževanje vseh uporabnikov informacijske infrastrukture najpomembnejši korak pri zagotavljanju informacijske varnosti.Ne moremo pričakovati, lahko pa s svojim vedenjem, ozaveščenostjo in pristopom bistveno zmanjšamo možnosti za zlorabo in s tem dvignemo raven informacijske varnosti – tako poslovnem okolju, kot tudi v zasebnem.Kot sem že omenjeno varnost nagovarjamo s ljudje, procesi in tehnologija v okviru dobrih praks in standardov kot so;ISO 27000ZVDAGA-Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ZVOP-Zakon o varstvu osebnih podatkovGDPR-Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov Najpomembnejše novosti, na katere se bodo morali prilagoditi upravljavci zbirk osebnih podatkov do maja 2018 in še nekaj drugih novosti, ki nas čakajo po maju 2018 zveste v nadaljevanju dveh predavanj kolegov sodelavcev Alenke Glas  specialist informacijske varnostiMarka Zavadlav  specialist informacijske varnosti
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Predstavljeno v prejšnjem predavanju, a da povzamemo. Ključno je vzpostaviti učinkovit sistem, ki je dovolj fleksibilen in robusten, hkrati pa je realno izvedljiv.Upoštevati moramo vse deležnike – zunanje (stranke, zunanje izvajalce), strokovnjake za področje varnosti ter vse zaposlene in sodelavce, ki se morajo zavedati pomena varovanja informacij.



 

Razvoj kibernetske varnosti 



Logična rešitev… 

 Vzpostavitev Varnostno operativnega centra 

 
 



Koristi SoC s stališča eZdravja 
 



Začetek izgradnje - SOC Analiza 
Kaj ščitimo 
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Katere vloge potrebujemo 
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potrebujemo 
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Delovni tokovi in ticketing 
Integracija z obstoječimi 
sistemi (npr. NOC) 
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Še tako tehnično izpopolnjen sistem zagotavljanja kibernetske varnosti nam ne pomaga, če nismo na začetku odgovorili na ključna vprašanja, ki se tičejo našega okolja in nismo predvideli vključenosti kompetentnih namenskih strokovnjakov, če nismo vključili ustreznih procesov, ki se tičejo organiziranosti kibernetske varnosti, izvajanja (operacij), odzivov na zaznane varnostne incidente, nenehnega izobraževanja in ozaveščanja vseh uporabnikov naših informacijskih sistemov in zagotavljanja zadostnega števila ustrezno izobraženih strokovnjakov z različnih področij varovanja informacij. Projekt, ki ga naslavlja NIJZ, začenja tam, kjer je to potrebno – z analizo tveganja in vzpostavitvijo procesov, ki so odgovor na prepoznana tveganja.
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Za potrebe vertikale zdravja je priporočljiva struktura majhnega SOC. Seveda govorimo o merilih, ki veljajo globalno.
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Kibernetsko varnost sestavljajo ljudje, procesi in tehnologija. In za uspešno uvedbo sodobnega SOC je vse troje bistvenega pomena, če želimo uspešno zaščititi digitalno premoženje družbe, njenih strank, interesnih skupin, in osebja.�Potreba po uvedbi varnostno operativnih centrov (SOC) za prepoznavanje kibernetskih napadov se veča iz meseca v mesec. K temu je pripomogla tudi prihajajoča zakonodaja. Definicija SOC -  SOC je skupina sestavljena v glavnem iz varnostnih analitikov, organiziranih za namene odkrivanja, analiziranja, odzivanja, poročanj  o, in preprečevanja kibernetskih varnostnih incidentov.



Priprava na SOC 
Analiza tveganja 
Vpeljava procesov 
Ozaveščanje in izobraževanje 
Učinkovita tehnologija 
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Krilatica »danes ni vprašanje, ali bo kibernetski napad uspel, ampak kdaj bo uspel in kakšne bodo posledice« je grenka resnica. Seveda je pomembno uspešno in predvsem učinkovito odbiti čim večje število zunanjih in notranjih napadov, a ravno tako pomembno je vpeljati uspešne in učinkovite procese za odgovore na zaznane incidente. 



NIJZ kot skupna točka za izvajalce zdravstvenih storitev 

 Upravlja s CRPP 
 Upravlja z omrežjem zNET 
 Izvajalci zdravstvenih storitev se povezujejo preko zNET 
 eZdravje 



Projekt se začenja 
 Analiza tveganja 
 Vzpostavitev procesov prepoznavanja incidentov 
 Vzpostavitev procesov odziva na incidente 
 Vzpostavitev procesov poročanja in izmenjave informacij (threat 
intelligence) 
 Sodelovanje večje zdravstvene organizacije v začetni fazi 
 Vzpostavitev in vzdrževanje okvira za zagotavljanje uspešnosti in 
učinkovitosti varovanja informacij na področju zdravstva v kibernetskem 
prostoru 
 Vključitev vseh izvajalcev zdravstvenih storitev, ki po merilih sodijo v 
izvajalce bistvenih storitev 
 Vključitev vseh izvajalcev zdravstvenih storitev 



Pričakovanja / Rezultati Soc 
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