
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: 

  Vabimo vas na 22. mednarodno konferenco 

 Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

 Članek Boštjana Delaka v ISACA Journalu
TM

! 

Vabimo vas na 22. mednarodno konferenco 

 Vse, ki jih zanimajo aktualne teme v zvezi z vodenjem in upravljanjem IS ter pomen dajanja zagotovil in revidiranja IS pri 
tem, vabimo na že 22. mednarodno konferenco o revidiranju in upravljanju informacijskih sistemov, ki bo 23. in 24. 
septembra v Zrečah. Na konferenci bo 22 avtorjev predstavilo 18 prispevkov. Udeležnina znaša 439,20 €, za člane 
Slovenskega odseka ISACA in imetnike nazivov SIR pa 373,32 € z DDV. Za udeležbo boste lahko uveljavljali po 16 CPE. 

Ob konferenci bomo 25. in 26. septembra v Ljubljani izvedli dve delavnici, obe v angleščini, in sicer Rolf von Roessing, Kaj 
bo delovalo pri varnosti v oblaku – upravljanje, transformacija, reševanje izzivov, ter Urs Fischer, Upravljanje 
dobaviteljev z uporabo COBIT 5. Udeležnina za delavnici znaša po 347,70 € oziroma 295,55 €, za udeležbo boste lahko 
uveljavljali po 7 CPE. 

Za konferenco smo tokrat uspeli pridobiti sponzorja, podjetje AdriaData d.o.o. s partnerjem Qualys. Sponzor se bo s 
predstavitvami v živo in s predavanjem predstavil tudi na konferenci. 

Verjamemo, da smo uspeli pripraviti zanimiv program! Prijavite se lahko na spletni strani www.si-revizija.si, prijavnici za 
konferenco in delavnici najdete tudi na koncu vabila na 22. konferenco. Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Sodelujte pri prevodu novih smernic ISACA! 

Kot ste že lahko zasledili je ISACA
®
 objavila 3. izdajo ITAF

TM
, okvira strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje 

IS, ki poleg standardov, veljavnih od 1. novembra lani, zdaj vključuje tudi 18 novih smernic. Te bodo veljale od 1. 
septembra 2014. 3. izdaja ITAF

TM
 je na voljo brezplačno, prav tako v slovenščino prevedena 2. izdaja z veljavnimi standardi in 

smernicami dajanja zagotovil/revidiranja IS. 

Besedilo novih smernic je dokaj obsežno, v projekt pa bi radi vključili tudi posodobitev prevoda pojmovnika ISACA
®
, zato vas 

vabimo k sodelovanju pri strokovnem pregledu prevoda! Sporočite nam svojo pripravljenost, za sodelovanje boste lahko 
uveljavljali CPE! 

Na vrh 

Članek Boštjana Delaka v ISACA JournaluTM! 

Izšla je 4. letošnja številka ISACA Journala
TM

, v kateri je prvič do zdaj objavljen tudi članek našega člana! V članku 

Conducting IS Due Diligence in a Structured Model Within a Short Period of Time, dr. Boštjana Delaka in dr. Marka Bajca, je 
predstavljeno Boštjanovo doktorsko delo, ki nam ga je predstavil na odsekovem mesečnem izobraževanju decembra 2012. 
Čestitamo! 

S to objavo bi želeli spodbuditi tudi druge člane, da pripravijo članek za ISACA Journal. 

Na vrh 

 

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