
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, 

jih opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                         Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Objavljena standardna mapa revizije IS! 

 Od 1. novembra veljajo novi standardi! 

 Obnovite članstvo ISACA 

Objavljena standardna mapa revizije IS! 

Na včerajšnjem odsekovem mesečnem izobraževanju sta Maja Hmelak, CIA, PRIS, in Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS, oba 
z večletnimi izkušnjami v reviziji informacijskih sistemov (IS), predstavila standardno mapo revizije IS! 

Kot sta povedala avtorja je bil njun cilj pri pripravi revizijske mape predstaviti praktične postopke in gradiva pri izvedbi revizije IS. 
Vodniki in predpripravljena delovna gradiva se sicer naslanjajo tudi na standarde, a ne predstavljajo obveznih strukture, 
vsebin in oblik mape, skušajo le povzeti izkušnje in dobre prakse. Kot taki so lahko v pomoč pri izvedbi dejanskih revizijskih 

postopkov, od načrtovanja, revizijskega usklajevanja, izvajanja in beleženja revizijskih preizkusov, do priprave in usklajevanja 
poročila. Pripravljena standardna revizijska mapa je namenjena revizorjem IS, preizkušenim notranjim revizorjem in vsem 
drugim, ki želijo na praktičnih primerih spoznati izvedbo revizije IS. Koristi lahko predvsem začetnikom, ki se prvih revizij IS šele 
lotevajo. 

Revizijska mapa še ni usklajena z uradnimi prevodi prenovljenih standardov (prevodi so v delu) in zadnjimi dokumenti ISACA 
(COBIT 5, nove smernice, katerih osnutki so še do konca decembra odprti za komentiranje), ne glede na to pa sta jo odstopila v 
javno uporabo, komentiranje in dopolnjevanje. Aktualno verzijo lahko prenesete s povezave. Avtorja vabita vse, da jima 
pošljete predloge, pripombe in lastne dokumente kot dopolnitve obstoječega gradiva. Mapo bosta vsaj še nekaj časa tudi 
sama dopolnjevala in nadzirala njeno objavo. 

Avtorjema, ki sta opravila obsežno delo, se zahvaljujemo za njun prispevek k razvoju stroke! 

Na vrh 

Od 1. novembra veljajo novi standardi! 

Ne pozabite: od 1. novembra veljajo novi standardi dajanja zagotovil in revidiranja IS! ISACA
®
 jih je objavila v 2. izdaji 

ITAF
TM

! 

Kot ste bili seznanjeni in ste si lahko ogledali, 2. izdaja ITAF
TM

 vsebuje prenovljene standarde dajanja zagotovil/revidiranja IS in 
obstoječe smernice (razen tistih, ki so bile v začetku leta razveljavljene), ki so jim spremenjeni naslovi in dodane nove oznake. 
Prevod 2. izdaje ITAF je v delu, objavljen bo predvidoma v začetku decembra. 

Na vrh 

Obnovite članstvo ISACA 

Članstvo v ISACA in Slovenskem odseku je že mogoče podaljšati! Ostanite v stiku s stroko in ohranite prednosti, ki vam 

jih članstvo prinaša! Tudi v odseku se trudimo zadovoljiti strokovne potrebe članov. 

Med drugim smo že spomladi vzpostavili odprto LinkedIn skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje člane. S tem bi želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o 
odsekovem delu, pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

© Slovenski odsek ISACA
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 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 442. 
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