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Notranji varnostni pregled 
 

Predmet storitve 

Predmet storitve je preveriti, kako robustno je notranje omrežje oz. notranji informacijski sistem v 
primeru hude virusne okužbe oz. v primeru napada/vdora v informacijski system. 

Način izvedbe storitve 

S tehničnimi testi ter odprtimi pregledi obstoječih varnostnih sistemov (sistem elektronske pošte, 
požarna pregrada, VPN sistem, protivirustni sistem, ipd.) se najprej opredeli verjetnost in 
možnost, da v informacijskem sistemu naročnika pride do hujše virusne okužbe oz. vdora v 
sistem.  

Nato pa se s pregledom nastavitev strežnikov, delovnih postaj, stikal in ostalih elementov v 
omrežju ter z izvedbo različnih tehničnih testov ugotovi, koliko je okolje robustno v primeru 

tovrstnih okužb oz. vdorov. 

Pri izvedbi ima izvajalec dostop do informacijskega Sistema naročnika. Večji del storitve se izvaja 
na lokaciji naročnika.  

Izvajalec se pri testu zavezuje, da bo: 

- Strogo varoval vse podatke, ki jih bo med testom pridobil 
- Test izvajal na način, ki bo minimiziral možnost, da med testom prihaja to težav z 

delovanjem informacijskega Sistema 

Naročnik pred testom posreduje izvajalcu pisno in jasno dovoljenje, da lahko test na 
informacijskem sistemu izvaja. Test lahko vsebuje tudi social-engineering tehnike (poizkus zlorabe 
zaposlenih), če se izvajalec in naročnik predhodno to dogovorita.  

Storitev izvajajo strokovnjaki, ki so ustrezno certificirani, usposobljeni in izkušeni. Izvedli so že več 

kot 50 tovrstnih pregledov. 

Rezultat storitve 

Rezultat storitev je pisno poročilo. Poročilo se naročniku preda v pisni obliki, hkrati pa se opravi 
predstavitev poročila v obliki tehnične delavnice. Možno je izvesti tudi predstavitev za vodstvo. 

Sicer pa poročilo vsebuje: 

- Vodstveni povzetek 
- Pregled in opis realnih scenarijev zlorabe 
- Tehnični pregled vseh odkritih ranljivosti (opis, opredelitev nivoja grožnje, predlogi in 

navodila za odpravo) 

Za podrobnejše informacije glede te ponudbe sem vam na voljo: 
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Želim vam uspešno poslovanje. 
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