Informationssäkerhet
CAPSAB erbjuder ett antal paketerade tjänster
för att informera, identifiera, transformera och
kontrollera säkerhetsnivå inom organisationen.
Arbetet leds alltid av en certifierad säkerhetskonsult.

Informera

Informera, eller utbilda, genomförs utifrån organisationens förutsättningar där informationen
tar sin utgångspunkt i den aktuella verksamheten.
Informationen ges i en sådan form att mottagarna förstår konsekvenserna ifall säkerheten inte
hålls på en god nivå.

Identifiera

En riskanalys genomförs med verksamhetsansvarig och nyckelpersoner, analysen dokumenteras
av CAPSAB och en riskmatris upprättas. Analysen visar på de risker som verksamheten står inför
och vilka av dessa som behöver åtgärder.

Transformera

CAPSAB har stor erfarenhet att leda och bistå
organisationer att genomföra förändringsarbete
för att nå en acceptabel risknivå, dvs att få säkerheten att vara på rätt nivå. Arbetet kan inkludera
förändrade processer och rutiner inkluderande
utbildning av personal men kan likväl inkludera
åtgärder gällande teknisk och fysisk miljö.
Arbetet med förändra inleds med en analys-fas
för att identifiera de gap som finns i nuvarande
miljö gentemot målbilden.

Kontrollera

CAPSAB genomför audit av verksamheten och
dess informationssäkerhet för att säkerställa att
riskerna för verksamheten inte är högre än de
som ledningen har accepterat i identifieringsfasen. CAPSAB rapporterar resultatet relaterat till
riskanalysen.

PCI DSS

Säkerhet inom betal- och kreditkort har idag blivit
synonymt med PCI DSS, CAPSAB har hjälpt ett flertal
organisationer att transformera sin säkerhet till att
leva upp till kraven inom PCI DSS samt deltagit som
kundrepresentant vid flertalet PCI DSS revisioner hos
stora service providers.
CAPSAB kan ge stöd till verksamheter som skall
genomföra en PCI DSS self assesment genom att leda
arbetet med self assesment samt i de fall de behövs
föreslå och leda implementation av säkerhetshöjande
åtgärder.

Konsulter

CAPSABs säkerhetskonsulter har lång erfarenhet
inom området betal- och kreditkort, såväl inom
inlösen och utgivningsverksamheter. Certifierade
inom både styrning och teknik, med erfarenhet och
goda kunskaper inom nyckelhantering, logghantering
(SIEM), säkerhetsdesign och säkerhetsprocesser inkl.
uppföljning.
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