Riscurile IT – În responsabilitatea cui?
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Introducere

Un rezultat imediat al informatizării, automatizării si tehnologizării proceselor și implicit activităților unei
organizații este reprezentat de creșterea importantei pe care riscurile IT o au sau ar trebui sa o aibă în
cadrul procesului de management al riscurilor.
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Introducere

Sunt pregătiți factorii de decizie din cadrul organizațiilor pentru controlul
adecvat al riscurilor IT?
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Ce sunt riscurile IT?
Riscuri Operaționale

Riscurile IT reprezintă o sub tipologie a riscurilor operaționale și sunt asociate
utilizării, operării sau administrării unor soluții informatice (de ex. sistemul
financiar contabil, sisteme de producție, sisteme de management a depozitelor,
etc.) sau echipamente IT (ex. servere, stații de lucru).
Riscuri IT

Materializarea riscurilor IT nu produce efecte “izolate”; poate afecta toate procesele din
cadrul organizației.
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Responsabilitate

Riscuri
Operaționale

Una din cele mai des întâlnite deficiențe asociate procesului de gestiune a riscurilor IT o reprezintă
alocarea responsabilităților in ceea ce privește administrarea/controlul acestora.
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Riscuri IT, exemple
1. Atacuri externe

6. Erori umane

▪ Hacking

▪ Erori efectuate de către utilizatorii finali ai sistemelor (erori de input,
trimiterea de informații confidențiale către adrese de e-mail greșite)

▪ Social Engineering

▪ Erori ale personalului tehnic

▪ Modificarea traficului de rețea

2. Folosirea abuziva sau greșită (atacuri interne)
▪ Obținerea de acces neautorizat la sisteme sau rețele

7. Modificări neprevăzute ale modificărilor
▪ Asupra echipamentelor hardware
▪ In urma schimbărilor organizaționale

▪ Schimbarea drepturilor de acces fără autorizare
▪ Modificarea sau introducerea de tranzacții, fișiere sau baze de date fără
autorizare
▪ Instalarea de programe neautorizare

3. Furt

8. Legal

▪ Piraterie software

▪ Repudierea mesajelor trimise/ primite

▪ Furtul informațiilor de business

▪ Neconformarea cu cerințele legale in ceea ce privește securitatea
informațiilor

▪ Furtul echipamentelor hardware

4. Defectarea sistemelor
▪ Funcționarea deficientă a sistemelor dezvoltate in-house
▪ Defectarea sistemelor software sau a echipamentelor hard

5. Întreruperea serviciilor IT
▪ Distrugerea sau pierderea disponibilității locațiilor unde sunt procesate informații

▪ Întreruperea/ pierderea utilităților (ex. alimentare energie electrica)
▪ Dezastre naturale
▪ Atacuri teroriste
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Cum remediem?
Pentru implementarea unui proces de gestiune a riscurilor IT eficient, este necesară implicarea tuturor
persoanelor responsabile din cadrul organizației și înțelegerea de către aceștia a importanței pe care
procesele, activitățile și resursele IT o reprezintă pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor de business.
Activități care prin natura lor pot crește nivelul de maturitate al organizației in ceea ce privește gestiunea
riscurilor IT pot fi:
•

Efectuarea unei analize comparative versus organizații similare sau bunele practici;

•

Definirea unui cadru de gestiune al riscurilor IT;

•

Demararea unor campanii menite să crească nivelul de conștientizare al conducerii;

•

Implementarea unui proiect Pilot care sa vizeze gestiunea riscurilor IT în cadrul unei anumite arii de
activitate din cadrul organizației.
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