
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: 

  Ne pozabite: majsko brezplačno izobraževanje (2 CPE) 

  Še je čas za prijavo na pripravljalni seminar CISM
®
 (32 CPE) 

Ne pozabite: majsko brezplačno izobraževanje (2 CPE) 

 V torek, 6. maja 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 
bo Peter Grasselli predstavil  

Ključni kazalniki uspeha informacijske varnosti: zakaj, kdaj in kako? (2 CPE)                                          Dodaj v Outlook 

Povzetek: Ključni kazalniki uspeha (V nadaljevanju KPI) so eno najpomembnejših orodij, ki so na voljo vodstvu organizacije za 

to, da sporoči in osredotoči prizadevanja zaposlenih in pogodbenih izvajalcev na najpomembnejše vidike varovanja IT. Za 
opredelitev KPI se uporablja pristop od zgoraj navzdol, zato je za to nalogo uporaba okvira COBIT, v kombinaciji z oceno 
tveganja, naravna izbira. 
Predstavljen bo na COBITu zasnovan pristop k opredelitvi in zagotavljanju uspešnosti informacijske varnosti. Sestavni del 
predavanja je delavnica, na kateri bodo udeleženci v majhnih skupinah za izbran primer opredelili metrike in ključne kazalce 
uspeha za nekaj področij (procesov) upravljanja IT. 

Na vrh 

Še je čas za prijavo na pripravljalni seminar CISM® (32 CPE) 

 Ne spreglejte: od 7. do 10. maja organiziramo pripravljalni seminar za izpit CISM!                       Dodaj v Outlook 

Ker imamo dovolj prijav, seminar bo! Do začetka seminarja se lahko prijavite nanj! 

Novo je, da smo seminar ponudili tudi bližnjim ISACA odsekom. Ker sta se prijavila tudi 2 tuja udeleženca, bo seminar v 
angleščini! 

Seminar bosta izvedla mag. Rado Ključevšek, CISM, CRISC, CISSP, MBCP, CHFI, MBCI, Uroš Žust, CISA, CISM, PRIS. 
Potekal bo v predavalnici Č ZRFRS (v pritličju), Dunajska cesta 106 v Ljubljani, od srede do sobote, od 9. do 17. ure z 
vmesnimi odmori. 

Naziv CISM
®
 (Certified Information Security Manager

®
 - Preizkušeni upravljavec varovanja informacij) je namenjen 

strokovnjakom, ki načrtujejo, gradijo, vzpostavljajo in upravljajo varovanje informacij v poslovnih okoljih in imajo izkušnje na 
področjih upravljanja varovanja informacij, upravljanja informacijskih tveganj, priprave programov razvoja varnosti informacij, 
upravljanja varnosti informacij, upravljanja incidentov in odziva nanje. 

Čeprav je izobraževanje osredotočeno na upravljanje, ga priporočamo tudi skrbnikom varovanja informacij, revizorjem, 
revizorjem informacijskih sistemov in drugim IT strokovnjakom, ki bi želeli pridobiti priznanje in potrdilo o strokovnosti in 
izkušnjah na področju, ki ga naziv pokriva, ne le kandidatom za opravljanje izpita. 

Oglejte si vabilo in se prijavite! Udeležnina je tudi letos ugodna, 600 €, za člane ISACA in imetnike nazivov SIR le 510 € 
(obakrat z vključenim DDV), udeleženci z nazivi lahko uveljavljate po 32 CPE oziroma 32 ur izobraževanja. Prijavnico najdete v 
vabilu, na naših spletnih straneh ali straneh Slovenskega inštituta za revizijo. 

Več o vseh nazivih ISACA, razlogih za certificiranje, postopkih za njihovo pridobitev in obrazce za prijavo na izpite najdete na 
spletnih straneh Slovenskega odseka in na spletnih straneh ISACA. 

Vabimo tudi člane z nazivi, da izpopolnijo svoje znanje! 

Na vrh 

 

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