Технологични услуги

ИТ Консултиране

Технологичните услуги са
професионални услуги, предназначени да улеснят използването на
технологии от организациите
и крайните потребители. Технологичните услуги осигуряват
специализирани технологично
ориентирани решения за оптимизиране на бизнес процесите чрез
комбиниране на софтуер, хардуер,
компютърни мрежи, телекомуникации и електроника.

РИСК Електроник ООД има богат
опит в областта на консултирането в
направление информационни технологии
и прилагане на най-добрите съвременни
практики в областта, с цел оптимизиране на бизнес средата на клиентите, чрез ефективно използване на ИТ
ресурсите.
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Бизнес анализ и оптимизиране
на процеси чрез бизнес моделиране

Професионално управление
на проекти

Съвременният бизнес изисква бизнес
стратегиите и технологиите да вървят ръка за ръка и все повече организации обръщат внимание на това техният технологичен партньор да познава в
дълбочина бизнес процесите в организацията. Консултантските услуги следва
да включват бизнес анализ, оптимизация
и моделиране на бизнес процеси, както
и технологични консултации във връзка
с практическата реализация на бизнес
стратегиите и превръщането им в
предимства и ползи за организацията.

Управлението е в основата на успеха на
всеки проект, независимо от неговата
сложност и бизнес област. Консултантите на РИСК Електроник ООД имат
натрупан дългогодишен опит в ръководенето на проекти с участието на
различни организации, включително и
с международно участие. Богатото
портфолио включващо шест направления, в които фирмата се е фокусирала,
дава основание за реализиране на сложни
и широкообхватни проекти.
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ИТ Одитиране

І. Одитът на ИТ системи
Одитът на ИТ системи е част
от технологичните услуги, който
е тясно свързан с оценката на състоянието на информационните системи,
оценка на риска и стратегическото
прилагане на целите на организацията
от ИТ отдела.
Одитът следва да се планира
и проведе така, че да проследи
наличието на:



ИТ стратегия – процедури
за управление и контрол
на ИТ ресурсите;



Адекватност на ИТ
ресурсите спрямо нуждите
на организацията;



Ресурсна обезпеченост
в организацията;



Правила и процедури
за непрекъсваемост
на работния процес;



Правила и процедури
за избор на доставчици
на ИТ услуги.
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Информационните
системи в компанията
се управляват в съответствие с вътрешните
и външните регулации;

ІІ. Одит на Информационната
сигурност

Информационните системи
са в състояние да предоставят качествени продукти
и услуги;

Информационната сигурност има
за цел да осигури безпрепятствената
работа на бизнеса. Одитът на информационната сигурност дава възможност
на всяка организация да получи ясна
представа за нивото на информационната сигурност. Компетентно изготвеният анализ завършва с препоръки
за повишаване на сигурността.

Информационните технологии са ефективни и са
в състояние да увеличат
печалбата на компанията;

Ако са на лице слабости,
одитът следва да завърши с препоръки за подобряване на ИТ средата:







Основните цели на ИТ одита
са да потвърди, че:



Всички ИТ рискове
се управляват адекватно;



Идентифициране на съществуващи или потенциални
слабости в ИТ средата
(наличие на критични точки
– описание на всички слаби
места в ИТ средата;
Конкретизиране на рисковете, произтичащи от тези
слабости; мерки за понижаване на рисковете;
Оценка за развитие на
текуща инфраструктура
и препоръки за цялостното
и развитие (бюджетиране) – финансови рамки за
развитието на ИТ средата
с оглед на необходимостта
на бизнеса;
Препоръки за корективни
действия, които следва
да бъдат предприети.

Одитът на информационната сигурност дава обективна оценка на това
до каква степен усилията на организацията и въведените от нея политики
за сигурност са ефективни срещу
съществуващи заплахи. Одитът трябва
да потвърди, че основните рискове
за организацията са идентифицирани,
наблюдавани и контролирани, както
и че ръководните кадри и служители
имат способността да разпознават
и реагират на нови заплахи и рискове.

Анализът на информационната
сигурност разглежда как трите стълба на информационната сигурност
(Confidentiality, Integrity, Availability)
са реализирани в работната среда.
В допълнение е важно да се разгледа
реализацията и на: отговорност, отчетността (accountability) и невъзможността за отказ (non-repudiation).
За основа при извършването на оценката се ползват добрите практики за
информационна сигурност и стандартите ISO 27001/2/5, COBIT, NIST, и др.
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Внедряване/Имплементиране
на ИТ решение


РИСК Електроник ООД е системен
интегратор вече над 29 години, с успешно внедрени ИТ решения от широка
гама от направления. Проектното
реализиране на всяка имплементация
дава голяма гъвкавост и широкообхватност. Възможността да се проследи
развитието на процеса по внедряване
на ИТ решение от край до край дава на
клиентите спокойствието, че интеграторът може да бъде полезен във всички
фази на този процес.
РИСК Електроник ООД е компания
сертифицирана по Система за управление на качеството ISO 9001:2015, с
което се гарантира регламентирано
управление на процесите по внедряване
и контролирано качеството на извършваните услуги.
Процесът по внедряване се състои
от пет основни етапа - детайлен бизнес анализ, конфигурация на софтуерната платформа, имплементация (внедряване), тестване на системите
и обучение на потребителите.

Детайлен бизнес анализ – на база на
предварителен одит, следва да се направи детайлен бизнес анализ на бизнес
процесите, които ще се оптимизират,
чрез новото ИТ решение;


Конфигурация на софтуерната платформа – голямата част от ИТ решенията, които РИСК Електроник ООД
интегрира при свои клиенти са базирани
на софтуерна платформа, която следа
да се конфигурира и инициализира за
нуждите на конкретната организация.
При on premise решение се стартира
инсталация на софтуерната архитектура, която трябва да отговаря на
определени хардуерни изисквания;


Имплементация – внедряване
на ИТ решението в организацията;
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Тестване, отстраняване на грешки
– извършват се множество тестове,
последните от които са в реално работеща среда, за да се гарантира, че ИТ
решението отговаря на предварително
зададените изисквания;


Обучение – следва провеждане
на обучение на основните потребители
в условията на ежедневната им работа;


Поддръжка и SLA – при желание
на клиента се изготвя договор
за поддръжка на решението, който
може да включва (ако е необходимо
и при изрично желание на клиента)
и цялостното управление и развитието на системата.
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Мониторинг и управление

РИСК Електроник ООД предлага
комплексната услуга включваща мониторинг, управление, поддръжка и администриране, както на хардуер, така и на
системен и приложен софтуер използван
в ИТ инфраструктурата на клиента.
Осигуряването на постоянно наблюдение/мониторинг на системите на
клиента дава възможност за своевременното откриване и отстраняване на

слабости и проблеми в съществуваща
ИТ инфраструктура, което, от своя
страна, е основен фактор за повишаване на ефективността на работна
среда. За съществуващи системи РИСК
Електроник ООД предлага експертната помощ при анализа на моментното
състояние, поддръжка и ако е необходимо миграция към нови платформи и
решения.

За много от компаниите осигуряването на подобен мониторинг е задача,
изискваща сериозни инвестиции в хардуер, софтуер и най-вече човешки ресурс,
които не генерират добавена стойност
в крайния продукт (бизнес резултат) на
организацията, затова са и непопулярни.
За нуждите на тези организации РИСК
Електроник ООД предлага услуги по мониторинг и управление на ИТ средата.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:
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централизирано
управление
на ресурсите

своевременно
разрешаване на инциденти и проблеми

подобрен контрол
върху разходите за ИТ
инфраструктура

намаляване на разходите
за инсталация, промени
и обновяване на устройства и системи

контрол и проследимост на събития
възникнали в ИТ
инфраструктурата.
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За „РИСК Елекроник“
РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създаването на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.
Като водещ системен интегратор ние сме установили процеси и струк
тури, необходими за поддържане на специфичните нужди на нашите клиенти
в цялата страна.
Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход
към всеки един от нашите кленти и партньори.

Контакти
РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

