Nyckeln till säker digital strategi

Program för säker informationshantering

Advenica har lösningar för er digitala strategi med fokus på säkerhet. Ett färdigt program
ger snabbt och eﬀektivt en överblick av nuläge och framtida behov för tillförlitlig
informationshantering.
I strävan mot högre kostnadseﬀektivitet och ökad
grad av digitalisering/innovation är det vanligt att
förståelsen för och hanteringen av medföljande
risker inte riktigt hänger med.
Med verksamheten i fokus hjälper Advenica er att via
en systematisk ansats få en helhetsbild av digitala
aﬀärsflöden i syfte att:

• Realisera värdekedjans potential
• Identifiera besparingsmöjligheter
Samtidigt som vi säkerställer:

• Skydd mot obehörig tillgång till system och
information
• Lag- och regeluppfyllnad

Advenicas program för säker informationshantering
är uppbyggt kring 4 vyer.

• Hur ser företagets värdekedja ut?
• Vilka hinder står i vägen för att nå full digital
potential?
• Vilka delar i kedjan utgör störst risk om något går
snett?
Dessa 3 områden vägs mot den fjärde vyn:

• En analys där företagets säkerhetsmognad ses
över.

Fördelar

Resultat

•

Säkra förutsättningarna för digital tillväxt genom
faktagrundad styrning av risk, kostnad och eﬀektivitet

•

En genomlysning av cybersäkerhet i företagets
verksamhetskontext

•

Tillgång till en strategisk partner med gedigen
erfarenhet av avancerade lösningar inom
cybersäkerhet

•

Förslag på angreppssätt och prioriterade områden
att jobba vidare med för att nå full digital potential
– idag och imorgon

Når ni er fulla digitala potential?
Alla företag ser olika ut. Därför kommer vi att
träﬀa nyckelpersoner inom olika områden för att
samla in relevant information och förstå företagets
utmaningar och möjligheter.
Vid besöket kommer vi att behöva tillgång till några
nyckelpersoner för intervjuer. En detaljerad plan
förbereds och vi behöver hjälp av en kontaktperson
hos er för att boka upp personer, rum och
schemalägga intervjuer för ett så eﬀektivt arbete som
möjligt.

Den insamlade informationen ligger sedan till grund
för analys och sammanställning av situationen på
Advenicas kontor. När arbetet är klart kommer vi till
er och presenterar resultatet och rekommenderad
väg framåt.
Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med
hemlig och känslig information för såväl nationer
som företag och hanterar ert förtroende på ett
korrekt och ansvarsfullt sätt.

Intervjuer och ett uppföljande möte på plats hos er för att presentera resultat och rekommenderad väg framåt. Däremellan,
sammanställning och analys på Advenicas kontor.

Resultat
En analys görs av ert nuläge och jämförs med såväl
nuvarande behov som framtida vision och planer.
Såväl besparingspotential som förbättringsbehov och

öppningar för ökad grad av digitalisering tydliggörs.
Prioriterade områden (se bild nedan) lyfts fram och
ligger till grund för förslag på angreppssätt.

Om Advenica
Advenicas kärnverksamhet är IT-säkerhet och vi har
mångårig erfarenhet av säkerhetsarkitektur.

mer fokuserad analys inom specifika områden och
finna lösningar till kundens behov.

Vi har levererat IT-säkerhetslösningar till de mest
säkerhetskrävande kunderna under två decennier
och har alla förutsättningar för att gå vidare med

Återkommande uppdrag utförs åt både svenska och
utländska kunder med högsta tänkbara krav.
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