NÁSTROJ PRO PODPORU SYSTÉMU ŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTI INFORMACÍ (§ 5, ODSTAVCE 2 A, 2 B ZoKB)
• Svobodný software s podporou výrobce
• Katalogy a číselníky dle požadavků ZoKB
• Česká lokalizace programu i katalogů
• Nízké pořizovací i provozní náklady
• Umožňuje modelovat vazby mezi aktivy
• Katalog bezp. kontrol dle ČSN ISO 27001
• Předdefinované i vlastní reporty
PŘEDSTAVENÍ
VERINICE je svobodný nástroj pro podporu systému řízení bezpečnosti v organizaci. Pochází z Německa, kde je
využíván především tamními automobilkami. DATASYS provedl lokalizaci VERINICE do prostředí českého právního
řádu, aby byl v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

Uživatel programu VERINICE, typicky bezpečnostní správce, využívá tento nástroj pro modelování závislostí mezi
obchodními (organizačními) procesy a podpůrnými technickými či datovými aktivy organizace. Využije jej také při
stanovení dopadů narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti aktiv.
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Při analýze rizik ve fázi hodnocení rizika uživatel prostřednictvím „scénářů rizika“ přiřazuje hrozby a zranitelnosti
z předdefinovaného katalogu k dílčím aktivům, na která tyto hrozby působí, přičemž na libovolné úrovni v modelu
aktiv může explicitně stanovit pravděpodobnost výskytu hrozby nebo míry zranitelnosti aktiva. Přes vazby nadefinované v modelu aktiv se poté rizika vztažená k dílčím aktivům propagují i do závislých aktiv, včetně obchodních
procesů. Podobně se ve VERINICE pracuje s bezpečnostními kontrolami (opatřeními), ať už zavedenými, nebo
plánovanými, u nichž lze tak snadno zjistit efekt jejich zavedení, tj. výslednou míru rizika ve všech úrovních modelovaného informačního systému.

VERINICE UMOŽŇUJE S VAZBAMI NA MODEL AKTIV
EVIDOVAT TÉŽ BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY, DOKUMENTACI,
UDĚLENÉ VÝJIMKY, ZJIŠTĚNÍ AUDITU APOD.
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VERINICE JE ZKRÁTKA UCELENÝM NÁSTROJEM PRO PODPORU
SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ V ORGANIZACI.
• P
 omůže vám řídit bezpečnost informací.
• L
 evně, systematicky, průběžně, hezky česky.
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