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INTEGRITY LANÇA OFERTA DE ASSESSMENT EM SEGURANÇA
PARA TELETRABALHO
Pandemia Covid-19 impulsiona procura de soluções de
continuidade de negócio seguras
Lisboa, 10 de novembro 2020 - A INTEGRITY anuncia o lançamento do
serviço Teletrabalho e Continuidade de Negócio em Segurança, para
o mercado nacional e internacional. Este serviço disponível desde o
início da pandemia Covid-19 veio responder à necessidade urgente
de prestar ajuda às organizações a rapidamente avaliarem os seus
riscos neste contexto.
Desde o seu lançamento a INTEGRITY já reuniu um leque de clientes
de mais de duas dezenas nas mais várias áreas de negócio, sendo
este um serviço com elevado potencial de crescimento.
Ao ser um especialista independente de fabricantes, a INTEGRITY focase nas necessidades e apresenta as melhores práticas combinadas
com as ferramentas, pessoas e metodologias mais eficazes.
Esta oferta tem uma equipa dedicada que agrega conhecimentos
multidisciplinares como gestão de infraestrutura tecnológica, gestão
de comunicações, conformidade, privacidade e gestão do posto de
trabalho. Com um serviço pronto a entregar e beneficiando da
alargada investigação e experiência comprovada da INTEGRITY.
O processo de avaliação não se limita às infraestruturas e aos serviços
disponibilizados aos colaboradores em trabalho remoto, mas também
se foca nos controlos que devem estar presentes no endpoint. Como
resultado desta avaliação, as organizações poderão conhecer os
riscos identificados, os seus níveis de severidade e as recomendações

para a organização e para os seus fornecedores e parceiros. As
organizações poderão também, de forma eficiente gerir os seus
planos de mitigação, extrair relatórios e gerir riscos na plataforma
IntegrityGRC, já contemplada neste serviço e sem quaisquer custos
adicionais para esse efeito.
Segundo Nuno Lemos Oliveira, Partner e Co-Diretor dos Serviços de
Consultoria da INTEGRITY, “Esta necessidade tornou-se logo evidente
assim que as organizações foram forçadas a implementar o trabalho
remoto, e se algumas estavam preparadas para o fazer, a maioria
teve de se adaptar rapidamente e manter os seus negócios
operacionais

e

seguros.

Na

sequência

destas

mudanças,

as

organizações devem, o mais rápido possível, avaliar os novos
potenciais riscos para o seu negócio e informação, resultantes deste
novo cenário de deslocalização das suas equipas”.
Mais informações aceda aqui :
https://www.integrity.pt/pdf/secure_business_continuity_assessment_pt.pdf

Sobre a INTEGRITY (https://www.integrity.pt/):
A INTEGRITY é uma empresa portuguesa certificada ISO 27001 e membro CREST, que
atua e fornece serviços inovadores de Segurança da Informação nas áreas de
Auditoria e Consultoria. Conta com uma experiência de 10 anos, e opera em todo o
mundo graças ao fornecimento de serviços de valor agregado em Cibersegurança,
que combinam a sua experiência e tecnologia GRC para reduzir, de forma
consistente e eficaz, o risco cibernético dos seus clientes. As gamas de serviços
abrangentes incluem Testes de Intrusão Persistentes, ISO 27001, PCI-DSS e soluções de
gestão de risco a terceiros, suportadas pela sua plataforma GRC.
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