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 Expertis 

- Inom olika standars och regelverk 

 

 Bred erfarenhet 

- Från att arbeta inom olika 

branscher och från olika storlekar 

på organisationer 

 

 Hela CGI 

- Du får inte bara en persons 

kunskaper och färdigheter – du får 

hela CGI´s 

 

 

En CISO från CGI 
kommer att arbeta för 
att förstå din 
verksamhet och vad 
den behöver för att 
säkerställa rätt nivå 
av 
Informationssäkerhet 

 

 

 

För mer info kontakta 

linda.nyberg@cgi.com 
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CISO as a service 
 

är information blir allt viktigare för organisationer 

och företag blir de olika ansvarsrollerna inom IT- 

och informationssäkerhet också alltmer 

verksamhetskritiska.  

 

I en omvärld som ständigt förändras och nya hot är ett faktum, 

behöver Informationssäkerhetschefen/CISO inte bara förstå 

verksamheten, utan också hur man på ett riskbaserat, systematiskt 

och kostnadseffektivt sätt säkerställer att informationen hanteras 

säkert och att system/infrastruktur fungerar optimalt. Anlita en 

Informationssäkerhetschef (CISO) med rätt erfarenhet och 

kompetens.  

 

 

CISO AS A SERVICE 

CGIs säkerhetskonsulter har relevant erfarenhet och kompetens för att 

ta sig an olika ansvarsroller inom IT- och informationssäkerhet i din 

organisation. En CISO från CGI kan exempelvis kliva in med kort varsel 

vid tillfällen då ytterligare stöd behövs eller för att etablera och 

upprätthålla en informationssäkerhetsverksamhet. CGIs 

säkerhetskonsulter kan med erfarenhet från tidigare uppdrag och 

lärdomar från CGIs nätverk av globala experter leverera erfarenhet och 

kontinuitet för att hantera din informationssäkerhet. 

 

FLEXIBEL OCH ANPASSNINGSBAR 

Våra säkerhetskonsulter anpassar sitt arbete efter din verksamhets 

unika behov. De kan exempelvis: 

 Etablera och upprätthålla en informationssäkerhetsverksamhet 

 Ta fram, införa och utveckla ett ramverk/ledningssystem för 

informationssäkerhet i nära samarbete med din verksamhet baserat 

på t.ex. ISO27000 

 Leda förändringsarbeten inom din verksamhet med avseende på 

informationssäkerhet 

 Säkerställa att styrningen sker både på en taktisk och en strategisk 

nivå såväl som på kort och på lång sikt  

 Ta fram en nulägesanalys och en plan för att uppnå definierade 

informationssäkerhetsmål 

 Rapportera avvikelser (beslut som påverkar risk och compliance) 

N 



 

 

ABOUT CGI  

Founded in 1976, CGI is among the largest 

IT and business consulting services firms in 

the world, helping clients achieve their 

goals, including becoming customer-centric 

digital enterprises. 
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cgi.com, or email us at info@cgi.com. 

 Leda utvecklingen och införandet av informationssäkerhet baserat 

på regulatoriska krav och riskacceptans 

 Kravställa, ge råd och följa upp informationssäkerheten 

 Utveckla styrande dokument som informationssäkerhetspolicys, 

standarder och riktlinjer 

 Genomföra utbildningar i din verksamhet för att öka medvetenheten 

om informationssäkerhet 

 

AFFÄRSMODELL 

Det vi erbjuder är en tjänst som är flexibel och anpassningsbar för varje 

kunds unika behov. Processen startar ofta med ett initialt möte/samtal 

för att stämma av nuläge och behov samt koordinera och besluta om 

bästa tillvägagångssätt för organisationen/kunden. Tjänsten anpassas 

och levereras utefter de behov som finns och debiteras per timme eller 

som projekt on site och/eller på distans. 

 


