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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 

 

 

”Med kompetenta 
säkerhetsrådgivare i 
ryggen kan du 
fokusera på din 
organisations 
kärnverksamhet” 
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Rådgivning - Säkerhet  
 

 

en föränderlig omvärld där nya hot ständigt tillkommer, 

är det viktigt att hålla sig i framkant av utvecklingen. 

Med stöd av CGI´s säkerhetskonsulter kan du tryggt 

fokusera på din organisations kärnverksamhet. 

 

CGI´s säkerhetskonsulter kan hjälpa dig att validera och utveckla 

säkerhetsarbetet i din verksamhet. Vi har bred erfarenhet från olika 

branscher och från branschspecifika regelverk. 

 

RÅDGIVNING SÄKERHET 

Som ett av Sveriges största IT-bolag har vi en bred och lång erfarenhet 

från en mängd olika kunder och branscher. Vi utgår alltid från våra 

kunders specifika behov när vi tar fram förslag och skräddarsyr 

lösningar.  

CGI:s säkerhetskonsulter arbetar med olika standarder och regelverk 

som exempelvis ISO 27000, GDPR, NIST, ITIL och COBIT. 

Utifrån vår samlade kompentens hjälper vi dig att etablera rätt processer 

och rutiner för ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete.  

CGI´s säkerhetskonsulter går att anlita för såväl mindre som större 

projekt. I många av våra projekt drar vi nytta av vår samlade globala 

kompetens för att få med olika perspektiv och infallsvinklar. Vi kan även 

leverera enskilda resurser vid behov. 

PAKETERAD ERFARENHET 

Med hjälp av CGI´s rådgivning inom säkerhet får du tillgång till de 

kunskaper och färdigheter som du behöver för att hantera en IT-miljö i 

en värld där nya hot och risker konstant dyker upp. CGI´s 

säkerhetskonsulter kan med erfarenhet från tidigare uppdrag och med 

lärdomar från CGI´s globala nätverk av experter leverera med gedigen 

erfarenhet och kontinuitet. Med kompetenta rådgivare i ryggen kan du 

fokusera på din organisations kärnverksamhet.  

 
LÖSNINGAR SOM PASSAR BEHOVEN  

Bransch- och verksamhetsspecifika regelverk påverkar organisationer i 

olika utsträckning. Det är därför viktigt att säkerhetsarbetet utgår ifrån 

de specifika interna och externa förutsättningarna för att hitta den 

optimala säkerhetsnivån i varje enskild organisation.  

Att uppfinna hjulet på nytt är oftast varken resurseffektivt eller gynnsamt 

för det slutgiltiga resultatet. För att ge våra kunder maximal nytta för 
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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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sina investeringar inom säkerhet strävar vi alltid efter att utveckla 

kundens etablerade säkerhetsarbete. 

  

FÖR STORA OCH SMÅ BEHOV  

CGI´s säkerhetskonsulter stöder sina kunder med allt från 

säkerhetsanalyser till löpande rådgivning och trendspaning. Oavsett om 

målet är att höja säkerhetsnivån eller att få ett väl utfört säkerhetsarbete 

bekräftat är en utomståendes perspektiv ovärderligt för att kunna göra 

en rättvis bedömning av vad som behöver utföras.  

SÄKERHET I VERKSAMHETEN  

För oss på CGI är det viktigt att säkerhet genomsyrar alla delar av 

verksamheten och inte ses som ett komplement eller som något man 

lägger till i efterhand. Genom att inkorporera säkerhetsaspekter i den 

dagliga verksamheten och dess processer kan man öka 

säkerhetsmedvetenheten och bedriva ett systematiskt och riskbaserat 

arbetssätt.  

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 on 

site och/eller på distans. 

 


