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SecureVisio™ 
Funkcje i zastosowania

SecureVisio™ to nowoczesne rozwiązanie IT GRC przeznaczone dla każdej organizacji,  pozwalające na automatyzację
wielu złożonych i czasochłonnych procesów zarządzania bezpieczeństwem. W  praktyce nie ma możliwości 
na najwyższym poziomie utrzymać bezpieczeństwa wszystkich systemów  IT. Efektywna strategia
bezpieczeństwa zakłada, iż osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo koncentrują uwagę na systemach IT 
o krytycznym znaczeniu dla organizacji. SecureVisio™ nie tylko rozumie techniczne aspekty bezpieczeństwa,
ale także zna biznesową rolę pełnioną przez najważniejsze systemy IT w organizacji. 

Automatyzacja kluczowych procesów 
zarządzania bezpieczeństwem IT

Łatwa w utrzymaniu elektroniczna
dokumentacja sieci, systemów 
i zabezpieczeń IT

Unikanie incydentów w systemach IT 
o krytycznym znaczeniu dla organizacji

Efektywny kosztowo rozwój bezpieczeństwa IT 
zgodnie z wymaganiami działalności organizacji

Pomoc w utrzymaniu ciągłości działania
krytycznych procesów organizacji

Kreator wstępnej konfiguracji SecureVisio™ pomaga w zebraniu informacji na temat struktury organizacji, klasyfikacji 
zbiorów danych oraz procesów biznesowych, które są potrzebne do zrozumienia rzeczywistych wymagań bezpieczeństwa 
organizacji i właściwego podejmowania decyzji.

Zarządzając bezpieczeństwem, SecureVisio™ wie, które 
procesy biznesowe są wspierane przez określone syste-
my IT, jak ważne są one dla organizacji, jak ważne dane są 
w nich przetwarzane oraz dzięki bazie wiedzy eksperckiej
i algorytmom zarządzania ryzykiem wie, jakie konsekwen-
cje poniesie organizacja w razie wystąpienia incydentu
 bezpieczeństwa w określonym systemie IT. Zwykle wiedza 
na ten temat znajduje się w głowach wielu ludzi i dziesiąt-
kach często nieaktualnych dokumentów.

SecureVisio™ w jednym miejscu utrzymuje informacje po-
trzebne do zarządzania bezpieczeństwem IT w organizacji. 
Głównym komponentem SecureVisio™ jest interaktywna,
elektroniczna dokumentacja sieci, systemów i za-
bezpieczeń IT. SecureVisio™ pokazuje całościowy 
obraz bezpieczeństwa IT organizacji w obszarze technicznym
i biznesowym oraz zapewnia efektywne zarządzanie 
bezpieczeństwem ukierunkowane na systemy IT
o krytycznym znaczeniu dla organizacji.



Automatyzacja kluczowych procesów zarządzania bezpieczeństwem
Unikalnym elementem SecureVisio™ jest zintegrowana z elektroniczną dokumentacją funkcja Business Impact Ana-
lysis, która automatycznie oszacowuje konsekwencje wystąpienia incydentu bezpieczeństwa dla organizacji. Funk-
cja jest wyjątkowo przydatna w efektywnym kosztowo planowaniu bezpieczeństwa IT, obsłudze incydentów oraz 
złożonych projektach jak Business Continuity Planning.

Mózgiem SecureVisio™ jest baza wiedzy eksperckiej,
dzięki której odbywa się automatyczne modelowanie 
zagrożeń i audytowanie bezpieczeństwa. Baza wiedzy 
eksperckiej pełni rolę zespołu ekspertów z różnych 
obszarów bezpieczeństwa. SecureVisio™ utrzymuje 
zebrane przez ekspertów i regularnie aktualizowa-
ne informacje na temat różnych rodzajów systemów
IT i ich podatności na różne rodzaje metod włamań 
i ataków, informacje na temat różnych rodzajów 
zabezpieczeń sieciowych i ich efektywności w prze-
ciwdziałaniu różnym metodom włamań i atakom, 
informacje na temat efektywności ochrony zabez-
pieczeń lokalnych i wiele innych informacji Istotnych 
w zarządzaniu bezpieczeństwem.
SecureVisio™ dostarcza korzyści każdej organizacji 
bez względu na wielkość i branżę. Może być używane
jako samodzielne rozwiązanie IT GRC lub zostać 
zintegrowane z systemami SIEM i wykorzystane
jako inteligentna platforma do budowy Security Operations Center.   SecureVisio™ dostarcza korzyści każdej organizacji 
bez względu na wielkość i branżę. Może być używane jako samodzielne rozwiązanie IT GRC lub zostać zintegrowane z 
systemami SIEM i wykorzystane jako inteligentna platforma do budowy Security Operations Center. 

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem
skoncentrowane na systemach IT o krytycznym 
znaczeniu dla organizacji

Automatyzacja wielu złożonych i czasochłonnych 
procesów zarządzania bezpieczeństwem 

Baza wiedzy eksperckiej wspomaga podejmowanie 
trudnych decyzji i zmniejsza ryzyko błędów

Działa jako niezależne rozwiązanie IT GRC w
organizacji lub inteligentna platforma do budowy 
Security Operations Center (SOC)

Pomoc w spełnieniu wymagań prawa i standardów
bezpieczeństwa (m.in. KNF, GIODO, ISO-27001, 
PCI-DSS)

SecureVisio™ pomaga organizacjom w efektywnym kosztowo spełnieniu wymagań prawa i standardów bezpieczeń-
stwa, jak  wymagania KNF, GIODO, ISO-27001 i PCI-DSS. Elektroniczna dokumentacja SecureVisio™ wyposażona jest 
w  kreator definiowania wymagań bezpieczeństwa. Wymagania mogą odnosić się do zabezpieczeń sieciowych, zabez-
pieczeń lokalnych oraz narzędzi zarządzania bezpieczeństwem. Na tej podstawie dokonywana jest automatyczna ocena 
zgodności istniejącego lub planowanego systemu zabezpieczeń z wymaganiami bezpieczeństwa. W trakcie użytkowania 
SecureVisio™ możliwe jest dostrajanie oraz definiowanie nowych wymagań bezpieczeństwa organizacji zgodnie z rzeczywi-
stymi potrzebami. Dla najważniejszych systemów IT w organizacji utrzymuje aktualne informacje techniczne i biznesowe. 

Dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji SecureVisio™ oznacza większą kontrolę, łatwiejsze podejmo-
wanie decyzji, zmniejszenie stresu oraz przyspieszenie wielu czasochłonnych czynności. 



Elektroniczna dokumentacja sieci, systemów i zabezpieczeń IT

Głównym komponentem SecureVisio™ jest interaktywna, elektroniczna dokumentacja wyposażona w graficzne na-
rzędzia do edycji, przeszukiwania i analizy danych istotnych dla bezpieczeństwa organizacji. Działalność organizacji 
coraz bardziej zależy od informatyki. Systemy IT wspomagają najważniejsze procesy biznesowe oraz przechowują i 
przetwarzają dane o krytycznym znaczeniu dla organizacji. Zakłócenie bezpieczeństwa systemów IT przekłada się 
bezpośrednio na zablokowanie lub zakłócenie działalności organizacji.

Elektroniczna dokumentacja wymaga wprowadzenia 
tylko minimalnych informacji wymaganych do zarzą-
dzania bezpieczeństwem najważniejszych systemów 
IT w organizacji. Logiczna architektura zabezpieczeń 
IT zawiera dane dotyczące głównych urządzeń zabezpieczeń i oferowanych przez nie mechanizmów bezpieczeństwa oraz 
opis stref bezpieczeństwa i znajdujących się w nich najważniejszych systemów IT. W razie potrzeby administratorzy mogą 
dodawać nowe parametry i odnośniki do zewnętrznych dokumentów.

Zintegrowana z dokumentacją baza wiedzy eksperckiej oraz algorytmy szacowania ryzyka ułatwiają podejmowanie trud-
nych decyzji dotyczących utrzymania i planowania bezpieczeństwa. Dokumentacja SecureVisio™ opisuje logiczną architek-
turę zabezpieczeń IT oraz w razie potrzeby może zawierać także szczegółowe schematy sieci fizycznej, gdzie inżynierowie 
sieci dokumentują parametry łączy, przełączników, ruterów i innych elementów sieci. Funkcja Asset Discovery umożliwia 
automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie systemów IT.

Dzięki SecureVisio™ osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji w jednym miejscu posiadają kompletną doku-
mentację opisującą systemy IT w obszarze technicznym i biznesowym. Unikalną funkcją SecureVisio™ są wbudowane w 
dokumentację interaktywne narzędzia modelowania zagrożeń i audytowania bezpieczeństwa. Dzięki nim możliwe jest bar-
dzo szybkie wyznaczanie źródeł zagrożenia, automatyczna analiza ścieżek dostępu do systemów IT, ustalanie istniejących 
zabezpieczeń i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem, a dla wskazanych krytycznych procesów biznesowych ustalanie 
elementów sieci, które nie posiadają redundancji i stanowią tzw. Single Point of Failure.

Elektroniczna dokumentacja może  zostać w razie potrzeby wyeksportowana do formy drukowanej. Kreator generowania
raportów umożliwia tworzenie dodatkowych dokumentów opisujących wybrane aspekty bezpieczeństwa wskazanych
systemów IT. Elektroniczna dokumentacja i narzędzia SecureVisio™ umożliwiają łatwiejszą i efektywną kosztowo re-
alizację złożonych projektów bezpieczeństwa, jak DLP i BCP. Narzędzia klasyfikacji i ustalania lokalizacji wrażliwych
danych w systemie teleinformatycznym organizacji znacząco przyspieszają realizację i zwiększają prawdopodo-
bieństwo sukcesu projektów DLP. Narzędzia automatyzujące proces Business Impact Analysis wspomagają realiza-
cję najtrudniejszego etapu projektu BCP, jakim jest ocena wpływu incydentów na działalność biznesową organizacji.

Nie można zarządzać bezpieczeństwem systemów 
IT bez posiadania kompletnej i aktualnej ich doku-
mentacji. Potrzebujemy aktualnych informacji, które 
systemy IT wspomagają najważniejsze procesy or-
ganizacji, jak ważne dane są przez nie przetwarzane 
oraz jakie środki ochrony należy dla nich zapewnić. 
W wielu organizacjach wiedza na ten temat znajduje 
się w głowach wielu ludzi i dziesiątkach dokumentów. 
Brak wiedzy prowadzi do błędów w planowaniu bez-
pieczeństwa, błędów w obsłudze incydentów i wyni-
kających z tego strat dla organizacji oraz wielu stresu-
jących sytuacji. 

SecureVisio™ zawiera łatwą w utrzymaniu elektronicz-
ną dokumentację sieci, systemów i zabezpieczeń IT.

Elektroniczna dokumentacja wyposażona 
w dedykowane narzędzia do tworzenia
logicznej architektury zabezpieczeń IT 
oraz szczegółowych schematów sieci fizycznej

Funkcja Asset Discovery umożliwia 
automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie
oraz dokumentowanie systemów IT

Graficzne narzędzia edycji i wyszukiwania 
parametrów zabezpieczeń, sieci i systemów
IT oraz kreator generowania raportów

Efektywne kosztowo planowanie 
bezpieczeństwa dzięki bazie wiedzy
eksperckiej oraz funkcjom szacowania 
ryzyka i modelowania zagrożeń



Unikanie incydentów w systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji

SecureVisio™ z różnych źródeł odczytuje infor-
macje na temat nowych podatności. Następnie 
wykorzystując wiedzę na temat roli systemów IT 
w organizacji dokonuje selekcji podatności. Dzięki szybkiej identyfikacji luk bezpieczeństwa systemów IT wspomagających 
najważniejsze procesy biznesowe i przetwarzających poufne dane organizacji możliwe jest unikanie incydentów w syste-
mach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji.

W celu identyfikacji podatności SecureVisio™ dokonuje najpierw odczytu bazy Common Vulnerabilities and Exposu-
res (CVE) skąd pobiera aktualne informacje na temat nowo wykrytych luk bezpieczeństwa różnych elementów sys-
temów IT. Informacji na temat nowych podatności jest bardzo dużo. SecureVisio™ dokonuje selekcji danych z bazy 
CVE na podstawie ich krytyczności dla organizacji i prezentuje tylko podatności, które wymagają natychmiastowych
konsultacji z administratorami systemów IT. W sytuacji gdy organizacja używa narzędzi Vulnerability 
Assessment możliwe jest dokonanie ich integracji z SecureVisio™. Raport ze skanera podatności jest poddawany 
analizie przez SecureVisio™ w celu wyselekcjonowania luk bezpieczeństwa najgroźniejszych dla działalności
organizacji. Dzięki temu organizacje mogą efektywnie zarządzać bezpieczeństwem i unikać incydentów w najważniej-
szych systemach IT.

Baza wiedzy eksperckiej SecureVisio™ umożliwia audytowanie projektu zabezpieczeń sieci pod kątem
wykrywania krytycznych procesów biznesowych nie posiadających wymaganych zabezpieczeń. Dzięki temu możliwe
jest skoncentrowanie rozwoju zabezpieczeń na systemach IT, które realizują najważniejsze zadania dla organizacji. 
Osoby podejmujące decyzje dotyczące rozbudowy zabezpieczeń mają do dyspozycji szczegółowe raporty na temat 
konsekwencji prawnych i biznesowych wystąpienia incydentów bezpieczeństwa w poszczególnych systemach IT. 
Umożliwia to prowadzenie świadomych i racjonalnych wydatków na bezpieczeństwo.

Narzędzia SecureVisio™ umożliwiają symulację różnego rodzaju awarii sieci, zabezpieczeń i systemów IT. Dla przykładu, 
możemy zasymulować awarię serwera fizycznego. SecureVisio™ od razu poinformuje nas, które systemy IT będą niedo-
stępne w wyniku tej awarii, oraz które wspierane przez te systemy IT procesy biznesowe zostaną zakłócone. Podobnie 
możemy symulować awarie urządzeń sieci i zabezpieczeń i dzięki temu oceniać czy ryzyko biznesowe z tym związane jest 
akceptowalne dla organizacji.

Narzędzia SecureVisio™ pozwalają organizacjom na automatyzację wielu złożonych procesów zarządzania bez-
pieczeństwem jak: zarządzanie podatnościami i identyfikację narażonych systemów IT posiadających krytycz-
ne znaczenie dla organizacji, automatyczną ocenę wpływu incydentów na działalność organizacji, szacowanie 
ryzyka dla systemów IT oraz ocenę bezpieczeństwa wprowadzanych zmian i wielu innych złożonych
i czasochłonnych czynności. SecureVisio™ sprawia, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacji posia-
dają zawsze aktualne i kompletne informacje oraz specjalistyczne narzędzia, dzięki którym mają mniej stresującą 
pracę i łatwiej podejmują trudne decyzje dotyczące bieżącego utrzymania oraz rozwoju bezpieczeństwa 
w organizacji. 

Problem w zarządzaniu bezpieczeństwem polega na tym, że organizacje nie mają możliwości usunięcia wszystkich 
podatności. Realistyczna strategia bezpieczeństwa zakłada, iż należy szybko identyfikować i usuwać podatności 
w systemach IT o krytycznym znaczeniu dla organizacji tak, aby nie dopuścić do wykorzystania ich przez intruzów 
i złośliwe programy.

Identyfikacja podatności (luk bezpieczeństwa) 
w systemach IT krytycznych dla działalności 
biznesowej organizacji

Automatyczny odczyt nowych podatności
z bazy CVE ® oraz integracja z narzędziami 
Vulnerability Assessment

Audytowanie projektu zabezpieczeń IT
pod kątem wykrywania krytycznych procesów 
biznesowych nie posiadających wymaganych
 zabezpieczeń

Symulacja awarii sieci, zabezpieczeń i systemów IT 
i ocena czy skutki awarii są akceptowalne
dla organizacji

Incydenty bezpieczeństwa mają miejsce  w wyniku 
wykorzystania podatności występujących w syste-
mach IT. Każdego dnia wykrywane są dziesiątki no-
wych podatności – w systemach operacyjnych, apli-
kacjach,  bazach danych, a  także oprogramowaniu 
urządzeń mobilnych.  Wykonując skanowanie sieci 
organizacji za pomocą narzędzi Vulnerability As-
sessment  dowiadujemy się o bardzo dużej liczbie 
podatności naszych systemów IT. 

Często liczba wszystkich istniejących podatno-
ści sięga kilku tysięcy. Wśród nich znajdują się 
podatności, których wykorzystanie przez prze-
stępców lub złośliwe programy może doprowa-
dzić do poważnych konsekwencji dla organizacji. 



Rozwój bezpieczeństwa IT zgodnie z wymaganiami działalności organizacji

Efektywne kosztowo bezpieczeństwo IT w organizacji rozwijane jest na podstawie wyników analizy ryzyka 
biznesowego. Zabezpieczenia IT powinny być wprowadzane w celu zapewnienia ciągłości działania 
ważnych procesów biznesowych, ochrony poufnych danych organizacji, a także spełnienia wymagań
prawa, standardów, umów i innych regulacji. Brak wiedzy w tym obszarze i wynikające z  tego błędne 
decyzje prowadzą do ponoszenia kosztów, które nie mają uzasadnienia dla organizacji.

Automatyczne szacowanie ryzyka 
oraz ustalanie najbardziej narażonych 
systemów IT o krytycznym znaczeniu
dla organizacji

Automatyczne ustalenie systemów IT 
o krytycznym znaczeniu dla organizacji, 
które są narażone na awarie
 (Single Point of Failure)

Wydatki na bezpieczeństwo IT 
wynikające z rzeczywistych wymagań 
działalności organizacji

Optymalizacja czasu pracy i zmniejszenie 
stresu osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo

SecureVisio™ dostarcza zintegrowaną z elektroniczną 
dokumentacją funkcję automatycznego szacowania 
ryzyka. Pokazuje stan bezpieczeństwa wszystkich ważnych
systemów IT w organizacji. Przyjęta metoda szacowania 
ryzyka na wysokim poziomie dokładności ocenia ryzyko 
dla poszczególnych metod włamań i innych zagrożeń. 
Takie podejście do oceny ryzyka umożliwia łatwe znalezienie 
słabych punktów w systemie bezpieczeństwa i zaplanowanie 
wymaganego rozwoju zabezpieczeń. 

Dla systemów IT o krytycznym znaczeniu dla organiza-
cji umożliwia także ustalenie tzw. Single Point of Failure, 
czyli  elementów sieci, zabezpieczeń i systemów IT, które są
narażone na awarie. W tym celu SecureVisio™ analizuje 
wszystkie ścieżki dostępu od lokalizacji użytkowników do lo-
kalizacji serwerów świadczących usługi IT i wskazuje elementy 
nie posiadające redundancji. 

Narzędzia SecureVisio™ automatyzują wiele złożonych i czaso-
chłonnych czynności. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja 
czasu pracy i zmniejszenie stresu osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo.

Incydenty bezpieczeństwa często mają miejsce w trakcie rozbudowy i modernizacji systemów IT. Dla  przykładu 
do incydentów dochodzi, gdy nowe usługi IT zostają udostępnione użytkownikom w Internecie bez zapewnienia ade-
kwatnych środków bezpieczeństwa. Zmiany w systemach IT to duży stres dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
SecureVisio™ dostarcza narzędzia wspomagające w bezpiecznym i  efektywnym kosztowo wprowadzaniu zmian
systemów IT. Narzędzia SecureVisio™ ułatwiają analizę poprawności nowych projektów zabezpieczeń IT
w oparciu o bazę wiedzy eksperckiej, a także ocenę zgodności wprowadzanych zmian ze standardami i wymaganiami orga-
nizacji.

SecureVisio™ sprawia, że wydatki na bezpieczeństwo IT są zgodnie z wymaganiami działalności biznesowej organizacji. 



Pomoc w utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów organizacji

Przestępcy wykorzystują coraz doskonalsze techniki włamań i metody obchodzenia zabezpieczeń. Realistyczna stra-
tegia bezpieczeństwa zakłada, iż organizacjom nie uda się uniknąć wszystkich incydentów bezpieczeństwa. Osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny skupić się na efektywnym wykrywaniu incydentów w systemach IT, 
które pełnią najważniejszą rolę w organizacji i być przygotowane do szybkiego odtworzenia krytycznych procesów 
organizacji, które ucierpiały na skutek incydentu.

Alarmowanie o podejrzanych zdarzeniach
i incydentach w systemach IT posiadających 
krytyczne znaczenie dla organizacji

Odczyt i analiza alarmów nt. incydentów 
bezpieczeństwa z systemów SIEM i innych 
zabezpieczeń technicznych (NGFW, IPS, 
itp.)

Funkcja Business Impact Analysis wykonuje 
automatycznie ocenę wpływu incydentu 
na działalność organizacji (przydatna także 
w projektach BCP)

Szybki dostęp do informacji potrzebnych
do odtwarzania działania procesów 
biznesowych po incydencie

Zabezpieczenia techniczne generują dużą liczbę logów 
i alarmów, które wskazują na wystąpienie incydentów bezpie-
czeństwa. SecureVisio™ dzięki zintegrowanej z elektronicz-
ną dokumentacją funkcji Business Impact Analysis dokonuje 
automatycznego oszacowania konsekwencji incydentów dla 
działalności organizacji. 

SecureVisio™ znając adres IP systemu IT, który jest ofiarą 
incydentu ustala i informuje nas czego możemy się spodziewać 
- czy możemy spodziewać się konsekwencji prawnych, 
czy z organizacji mogły wycieknąć poufne dane, czy  mogły 
zostać zakłócone krytyczne procesy biznesowe, czy  też 
w wyniku tego incydentu może ucierpieć dobry wizerunek
organizacji. Znajomość konsekwencji incydentu jest
konieczna do zaplanowania właściwych działań naprawczych.

Automatyzacja procesu obsługi incydentów jest moż-
liwa dzięki integracji SecureVisio™ z systemami SIEM
i innymi zabezpieczeniami technicznymi, np. firewalle nowej
generacji i rozwiązania klasy Intrusion Prevention System. SecureVisio™ wyposażone jest w mechanizm Syslog Universal 
Parser, poprzez który odczytuje logi i alarmy z różnych systemów SIEM i innych zabezpieczeń technicznych identyfikują-
cych incydenty bezpieczeństwa. 

SecureVisio™ uzupełnia informacje techniczne o kontekst biznesowy – w razie incydentu można szybko ustalić, 
kto jest właścicielem biznesowym systemu IT oraz kto odpowiada za jego obsługę. Jest to szczególnie istot-
ne do dokonania szybkiej i poprawnej obsługi incydentów. W razie potrzeby SecureVisio™ może w czasie 
rzeczywistym informować wskazanych pracowników w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. 
Wykorzystanie SecureVisio™ umożliwia organizacjom szybkie przywracanie ciągłości działania krytycznych procesów or-
ganizacji, które ucierpiały na skutek incydentów. 

Jesteśmy prywatną firmą z całkowicie polskim kapitałem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno 
na rynku polskim, jak i zagranicznym. Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich najtrudniejsze problemy, 
osiągać największe wyzwania, realizować cele, które wymagają wyjątkowych umiejętności profesjonalistów 
branżowych, ekspertów biznesowych, audytorów, strategów i analityków. 
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Zarządzanie ochroną danych osobowych  
w świetle wymagań regulacji GDPR

Tworzenie i wdrażanie zgodnych z prawem zasad ochrony danych osobowych w każdej
organizacji jest bardzo złożone i wymaga dodatkowego wsparcia. Nowe prawo unijne 
dotyczące ochrony danych osobowych - General Data Protection Regulation (GDPR1), które
wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018  r. znacząco zwiększa wymagania bezpieczeństwa
i odpowiedzialność firm w tym zakresie. Zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa 
przetwarzanych danych osobowych i uniknięcie wysokich kar finansowych jest możliwe 
dzięki specjalistycznym narzędziom zawartym w SecureVisio™. 

Dlaczego należy przygotować się do GDPR?

Większość firm utrzymuje dane osobowe w  systemach IT, które wymagają odpowiedniego
przygotowania do spełniania wymagań nowego prawa UE, w szczególności w zakresie identyfikacji 
oraz obsługi incydentów bezpieczeństwa systemów przetwarzających dane osobowe wraz
ze spełnieniem wymagań związanych z raportowaniem:

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę 
możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je orga-
nowi nadzorczemu (...)

Niedostosowanie się do wymagań naraża organizację na potencjalne kary finansowe:

Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają zgodnie z ust. 2  admini-
stracyjnej  karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa 
– w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego
roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa (...)

Nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 2 
podlega na mocy ust. 2 niniejszego artykułu administracyjnej karze pieniężnej w  wysokości 
do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego 
rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma 
kwota wyższa (…)

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.



Jak SecureVisio™ pomaga osiągnąć zgodność z GDPR?

Zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa i uniknięcie wysokich kar finansowych jest możliwe
poprzez zastosowanie odpowiedniej metodyki (np. ISSA Journal guidelines for GDPR compliance2),
której wytyczne są zaimplementowane w specjalistycznych narzędziach zawartych w systemie 
SecureVisio™. 

Rys. Analiza ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe

1.  Zlokalizuj dane osobowe.

2.  Kontroluj dostęp do danych osobowych. 

3.  Identyfikuj i zarządzaj ryzykiem.
      (mając na uwadze także zmiany technologii i przyszłe zagrożenia)

1.

2.

3.

4.

Zawarta w ISSA Journal metodyka zapewnia zgodność z GDPR definiując następujące etapy działania:

Specjalistyczne narzędzia SecureVisio™ wspomagają i automatyzują realizację każdego z tych etapów 
pozwalając zbudować infrastrukturę ochrony danych osobowych zapewniającą osiągnięcie 
następujących korzyści:

SecureVisio™ pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem związnym z przetwarzaniem danych oso-
bowych umożliwiając organizacjom zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony. 

2  ISSA Journal February 2017, Patrick Looney, „Practical Steps for Compliance with New EU Data Privacy Regulations”.

Łatwe utrzymanie i sprawna aktualizacja dokumentacji zbiorów danych osobowych, zgodnie 
z wymaganiami regulacji GDPR.

Wczesne wykrywanie podatności w systemach IT, gdzie znajdują się dane osobowe. 

Identyfikacja i szybka obsługa incydentów w systemach IT, gdzie znajdują się dane osobowe.

Unikanie wycieku danych osobowych, unikanie kar i innych konsekwencji naruszeń bezpieczeństwa.



Zautomatyzowany system ochrony danych osobowych.

SecureVisio™ to nieoceniona pomoc dla osób pełniących nadzór nad ochroną danych osobowych. 
W prosty sposób pomoże zbudować i wdrożyć profesjonalny system do przetwarzania tych 
danych zgodnie z prawem i obowiązującymi regulacjami. Dodatkowo zawarte w nim inteligentne
szablony dokumentów pomogą właściwie  zabezpieczyć dane, zawrzeć umowy powierzenia czy 
udostępnić dane osobowe, przygotować klauzule zgody czy nadać upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych wraz z oświadczeniami o poufności. 

Poza elementami obowiązkowymi, wymaganymi przepisami prawa do każdego zbioru wpisa-
nego do rejestru możemy wskazywać elementy powiązane, inne istotne informacje czy uwagi. 
Dzięki temu osoba prowadząca rejestr ma możliwość dokładniejszej analizy zbioru. Ponadto, 
użytkownik ma możliwość przypinania do zbioru załączników, np. dokumentów.

Specjalistyczne narzędzia wspomagają i automatyzują realizację profesjonalnego systemu ochrony 
danych osobowych w każdej firmie, organizacji czy instytucji:

Rys. PDP SecureVisio™- dodawanie zbioru danych osobowych



Jak SecureVisio™ pomaga osiągnąć zgodność z GDPR?

SecureVisio™ w prosty i przejrzysty sposób pomaga zbudować skuteczny system ochrony danych osobowych
i z użyciem minimalnych zasobów efektywnie zorganizować jego zarządzanie.

Jak SecureVisio™ pomaga osiągnąć zgodność z GDPR?

Zlokalizuj 
dane osobowe

Kontroluj 
przetwarzanie

Kontroluj dostęp 
do danych 
osobowych

Identyfikuj
i zarządzaj 
ryzykiem

Elektroniczna dokumentacja zabezpieczeń systemów IT i zbiorów danych osobowych

Sprawny, wygodny i przejrzysty sposób prowadzenia ewidencji przetwarzanych zbiorów 
danych osobowych w formie elektronicznej z możliwym zdalnym dostępem zawierającej:

Centralny rejestr zbiorów danych osobowych- niezbędne narzędzie każdego ABI umożliwiające
prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI, zgodnego z rozporządzeniem 
MAiC z 11.05.2015 r.  

Ewidencja osób upoważnionych wraz z możliwością generowania upoważnień oraz oświadczeń o 
poufności;

Analiza/szacowanie ryzyka wraz z oceną skutków dla ochrony danych osobowych (Data Protection 
Impact Assessment);

Rejestr incydentów zgodny z wymogami rozporządzenia MAiC 11.05.2015 r.  

Centralne prowadzenie dokumentacji (polityk, instrukcji, załączników itp.);

Ewidencja udostępnień danych osobowych;

Łatwy nadzór nad szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych;

Użyteczne narzędzia audytowania systemu ochrony danych osobowych;

Rozliczalność działań w module dzięki przypisanym uprawnieniom związanym z ochroną
danych osobowych.

wykaz zbiorów wraz z celem ich przetwarzania oraz kategoriami danych w zbiorach;

określenie obszarów fizycznego przetwarzania zbiorów danych; 
opis zastosowanych zabezpieczeń fizycznych;

wykaz programów i systemów informatycznych służących przetwarzaniu danych  osobowych

Schemat klasyfikacji danych oraz narzędzia opisu lokalizacji danych wrażliwych w sieciach
i systemach IT

Log Manager (SIEM) - centralna baza zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zbiorów 
danych osobowych w systemach IT

Integracja z zabezpieczeniami technicznymi oraz narzędziami SIEM, NBA i UEBA w celu identyfika-
cji incydentów

Automatyczne zarządzanie ryzykiem, w tym Business Impact Analysis

Automatyczne zarządzanie podatnościami, w tym integracja z bazą CVE i skanerami podatności

Narzędzia audytowania bezpieczeństwa i modelowania zagrożeń

Narzędzia powiadamiania o wystąpieniu krytycznych podatności

Automatyczne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa dotyczącymi danych osobowych

Adaptacyjne reguły korelacji SIEM wykrywają wyrafinowane ataki zagrażające danym osobowym

Narzędzia powiadamiania o wystąpieniu krytycznych incydentów

SecureVisio™ to idealne narzędzie ograniczające czas i wydatki na biurokrację 
oraz pewna droga do spełnienia wszystkich wymagań GDPR w zakresie ochrony 
danych osobowych.



SecureVisio™ 
Specyfikacja techniczna

Nowoczesne rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem kategorii IT GRC (Governance, Risk, Compliance), wyposażone
w elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego oraz narzędzia zarządzania incydentami (Incident Management), 
a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji (Business Impact Analysis). 
SecureVisio™ może działać jako niezależne rozwiązanie IT GRC w organizacji lub inteligentna platforma do budowy Security 
Operations Center (SOC).

Elektroniczna dokumentacja zabezpieczeń

Baza wiedzy eksperckiej bezpieczeństwa IT

Narzędzia modelowania zagrożeń

Narzędzia audytowania bezpieczeństwa

Narzędzia automatycznego szacowania ryzyka

Narzędzia oceny konsekwencji incydentu

Narzędzia symulacji awarii

Rejestr incydentów bezpieczeństwa

Moduł integracji z SIEM i zabezpieczeniami sieci

Moduł integracji z narzędziami Vulnerability Assessment

Moduł integracji z bazą CVE®

Moduł raportowania i alarmowania 

Nadzór nad 
bezpieczeństwem

w organizacji

Zarządzanie 
ryzykiem

organizacji
w obszarze IT

Zapewnienie 
zgodności

systemów IT
z wymaganiami 
bezpieczeństwa

Elektroniczna dokumentacja zabezpieczeń Narzędzia modelowania zagrożeń (Threat Modelling)

Baza wiedzy eksperckiej

Kreator wstępnej konfiguracji IT GRC

Parametry techniczne i biznesowe

Graficzne narzędzia tworzenia 
i przeszukiwania dokumentacji

Automatyczne rozpoznanie systemów IT 
(Asset Discovery)

Logiczna architektura zabezpieczeń IT 
(urządzenia bezp., strefy, warstwy ochrony) 

Schematy sieci fizycznej (łącza, przełączniki, 
rutery, itp.)

Dołączanie zewnętrznych dokumentów

Definiowanie dodatkowych parametrów 

Moduł zarządzania rolami i użytkownikami

Wyznacz źródła zagrożenia zasobu IT

Pokaż zabezpieczenia zasobów IT przed 
potencjalnymi źródłami zagrożenia

Pokaż najbardziej narażone zasoby IT

Pokaż lokalizację danych określonej kategorii 

Pokaż zakres i konsekwencje incydentu 
bezpieczeństwa

Pokaż obszary sieci nie należące do organizacji

Pokaż zabezpieczenia chroniące zasób przed 
określonym źródłem zagrożenia

Pokaż lokalizację zasobów określonego rodzaju

Pokaż zasoby posiadające określone
zabezpieczenia lokalne

Pokaż narzędzia zarządzania bezpieczeństwem 
dla urządzeń zabezpieczeń

Pokaż narzędzia zarządzania bezpieczeństwem 
dla ważnych zasobów IT

Dobre praktyki projektowania zabezpieczeń 

Dobre praktyki audytowania bezpieczeństwa 

Efektywność zabezpieczeń sieciowych

Efektywność zabezpieczeń lokalnych

Metodyka szacowania ryzyka

Narzędzia automatycznego szacowania ryzyka

Powiązanie systemów IT z procesami biznesowymi

Ważność procesów biznesowych

Algorytm analizy ryzyka biznesowego

Tabela podsumowania ryzyka wszystkich 
najważniejszych systemów IT



Narzędzia symulacji awarii

Moduł raportowania i alarmowania

Rejestr incydentów bezpieczeństwa

Licencjonowanie

Moduł integracji z SIEM i zabezpieczeniami sieci

Powiązanie elementów sieci fizycznej i logicznej

Identyfikacja Single Point of Failure

Aktywacja/dezaktywacja elementów sieci
i systemów IT 

Wyświetlanie niedziałających procesów biznesowych

Raporty nt. krytycznych podatności

Raporty nt. krytycznych incydentów

Kreator własnych raportów

Powiadomienia email

Interaktywny kalendarz

Export do formy drukowalnej (PDF)

Formularz rejestracji i opisu incydentów

Automatyczny odczyt incydentów 
(Syslog Universal Parser)

Oparte na liczbie chronionych systemów IT 
i urządzeń w sieci

Rozszerzenie licencji – funkcje modelowania 
zagrożeń (Threat Modelling), audytowania
bezpieczeństwa (Security Audit) i wymagania
bezpieczeństwa KNF

Odczyt logów i alarmów z SIEM, firewalli, IPS
i innych zabezpieczeń (Syslog) 

Selekcja incydentów dot. systemów IT 
krytycznych dla organizacji 

Selekcja logów firewall dot. systemów IT 
krytycznych dla organizacji
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Narzędzia oceny konsekwencji incydentu
(Business Impact Analysis)

Moduł integracji z narzędziami Vulnerability 
Assessment

Moduł integracji z bazą CVE®

Specyfikacja techniczna

Narzędzia audytowania bezpieczeństwa 
(Security Audit)

Automatyczne obliczanie konsekwencji prawnych 
i biznesowych wystąpienia incydentu 

Automatyczne obliczanie ważności systemów IT 
dla organizacji

 Specyficzne zagrożenia teleinformatyczne

Odczyt raportów skanerów podatności 
(m.in. Nessus, Rapid7 Nexpose) 

Selekcja podatności na podstawie ważności dla orga-
nizacji

Automatyczny odczyt danych nt. nowych podatności 
z bazy CVE 

Specyfikacja oprogramowania ważnych systemów IT 
(OS, software)

Selekcja podatności na podstawie ważności 
dla organizacji

Virtual Appliance – VMware ESX, VMware Player

Konsola zarządzania GUI: aplikacja instalowana w 
systemach Microsoft Windows 7, 8, 8.1 i 10; 
interfejs Web wspierany przez przeglądarki 
Microsoft Internet Explorer 9, 10, 11 i Firefox 4x

Pokaż narażone zasoby IT o krytycznym znaczeniu 
biznesowym

Pokaż ważne zasoby IT narażone na awarie

Zasoby IT o wysokim poziomie ryzyka

Pokaż komunikację sieciową bez ochrony 
kryptograficznej

Analiza ryzyka zasobów IT dla poszczególnych zagrożeń 

Wbudowane szablony audytu (m.in. KNF, PCI-DSS)

Kreator definiowania własnych wymagań 
bezpieczeństwa: wymagania dla zabezpieczeń 
sieciowych, wymagania dla zabezpieczeń 
lokalnych, wymagania dla narzędzi zarządzania 
bezpieczeństwem


