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Üzletmenet- 
folytonosság kezelése
Informatikai Kockázatkezelési Tanácsadás

Ismerősek Önnek az alábbi elvárások?

 – erősebb kontroll egy kockázatkezelő keretrendszer 
kialakításával;

 – törvényi megfelelőség elérése (Hpt., Bszt., Mpt., 
Öpt., Bit., Kbftv. és Tpt.);

 – üzleti folyamatok azonosítása és dokumentálása;

 – a szolgáltatások folyamatos biztosítása általi 
versenyelőny;

 – üzletmenet-folytonosság tudatosság beépülése 
a szervezeti kultúrába.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

Megközelítésünket hét lépésre osztjuk fel, amelyek 
az üzletmenet-folytonosság kezelés (BCM – Business 
Continuity Management) teljes életciklusát lefedik, és 
alapvető céljuk a szervezetek kritikus szolgáltatásainak 
működési zavart követő helyreállítása az elfogadható 
időtávok figyelembe vételével. Az Önök üzleti 
igényeitől, és/vagy a már kialakított BCM-stratégiájá-
tól függően kínáljuk szolgáltatásunk elemeit 
egységben vagy különállóan, egyenként is.

 – Üzleti hatáselemzés 
Az Üzleti hatáselemzés (Business Impact Analysis 
– BIA) eredményeként azonosítjuk és rangsoroljuk 
a kritikus üzleti folyamatokat és erőforrásokat, 
valamint ezekhez meghatározzuk a maximálisan 
megengedett kiesési időket és a helyreállítási 
időpontokat.

 – Fenyegetések és sebezhetőségek értékelése 
Az üzleti folyamatokat potenciálisan zavaró 
eseményeknek való kitettség vizsgálatát végezzük, 
mely magában foglalja a meglévő védelmi 
intézkedések értékelését és a költség / haszon 
elemzést, a rendelkezésre állási igények tükrében.

 – A kritikus eszközkövetelmények meghatározása 
Ennek eredményeként meghatározzuk a kritikus 
üzleti funkciók elvárt időn belüli helyreállításához 
szükséges eszközöket, mely kitér a személyzettel, 
berendezésekkel, kommunikációval, valamint 
az épületekkel, infrastruktúrával kapcsolatos 
követelményekre.

Biztosan állíthatja, hogy felkészült? Az információ rendelkezésre 
állása kulcskérdés. Az incidensek, természeti katasztrófák 
vagy rossz szándékú beavatkozás mind lehetetlenné tehetik az 
információ elérését, és negatívan befolyásolhatják az üzletmenetet. 
A versenyhelyzet, a szigorú üzemeltetési követelmények miatt a 
hosszabb kiesések, vagy az elégtelen reakcióidő veszélyeztetheti 
az üzleti célok teljesülését.
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, 
ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló 
megfelelő szaktanácsadást. 
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken.

Kapcsolat:

 – BCM-stratégia meghatározása 
A tevékenység célja a lehetséges alternatív 
helyreállítási stratégiák széles körű mérlegelése 
és az elvárások tükrében történő kiválasztása.

 – Üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-utáni 
helyreállítási tervek (BCP/DRP) elkészítése 
Az üzletmenet-folytonossági tervek (Business 
Continuity Plan - BCP) a kritikus folyamatok 
erőforrásainak helyettesíthetőségeit tartalmazzák a 
lefektetett szkenáriók tükrében. A katasztrófa-utáni 
helyreállítási tervek (Disaster Recovery Plan – DRP) 
a kritikus informatikai funkciók és adatok elvárt 
időn belüli visszaállítására fókuszálnak.

 – Tesztelés és oktatás 
Támogatást nyújtunk a tervek tesztelésének 
és begyakorlásának terén, akár rendszeresen 
ismétlődő, akár egyedi igényekhez igazodóan 
is. Ezen felül vállaljuk képzések lebonyolítását, 
amelyek segítik, hogy a BCM-tudatosság a vállalati 
kultúra részévé váljon.

 – Karbantartás 
A kialakított terveket meghatározott időnként 
és eseményenként frissíteni kell, hogy tükrözzék 
a megváltozott infrastruktúrát, rendszereket, 
folyamatokat és egyéb változásokat. 

Vállaljuk a támogatást a változások jelentette 
kockázatok és hatások gyors értékelésében, új 
kezelési stratégiák kialakításában, valamint a 
BCP-k és DRP-k frissítésében, tesztelésében és 
oktatásában.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Globális tudásbázisunk és szállítóktól való 
függetlenségünk révén a KPMG Informatikai 
Kockázatkezelési Tanácsadás üzletága által 
kínált szolgáltatások segítik Társaságát az 
üzletmenet-folytonosságot befolyásoló kockázatok 
felderítésében és költséghatékony kezelésében.

 – Megközelítésünk biztosítja a belső erőforrások 
minimális igénybevételét, és elősegíti a vezetőség 
támogatásának megszerzését.

 – A fentieken túlmenően olyan szolgáltatásokat 
kínálunk, mint az átfogó IT-audit, információ-
biztonsági kockázatkezelés és szabályozás, 
valamint betörési tesztek és sérülékenység-
vizsgálatok. Ezek a szolgáltatások kapcsolhatóak 
egy BCM-projekthez, amennyiben – a 
rendelkezésre állás mellett – a bizalmassághoz 
és integritáshoz kapcsolódó kockázatok kezelése 
is fókuszban vannak.
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