Etisk Arbetsplats
”Ethical Workstation”
En säkerhetstjänst för att förhindra olaglig och oetisk användning av din
organisations nätverk och utrustning.

E

tisk Arbetsplats kompletterar din organisations
säkerhet genom att övervaka organisationens
PC utrustning från att användas till att visa,
distribuera eller lagra digitalt media som kan innehålla
material där barn utsätts för övergrepp.
Tjänsten hjälper dig att skydda varumärke, företag,
användare och utrusning mot att utsättas för olaglig
och oetisk verksamhet samtidigt som du gör en insats
mot ett växande samhällsproblem.

ETISK ARBETSPLATS
FOKUS PÅ DIN ORGANISATIONS ETIK

VET DU ATT?


Vi har mer än 20 års erfarenhet av att
leverera säker och stabilt förvaltade
arbetsplats



Ledande svensk industri använder
vår arbetsplats inom
produktionsområdet



Vi förvaltar drygt 200 000
arbetsplatser för kunder i Norden

I tjänsten ingår implementation av själva funktionen, förvaltning och
support.
CGI utför och/eller stöttar den tekniska installationen och hjälper din
organisation att implementera de processer och rutiner som behövs.

Väl i drift övervakar en specialistgruppering hos oss eventuella larm
och rapporterar enligt överenskommen process till kontaktperson i er
organisation eller vidare till CGIs larmhanteringsgrupp för verifiering
och rådgivning. CGI utför även en forensisk utredning om de behoven
uppstår.

Tjänsten ger:


Ett skydd mot att en organisations utrustning och nät används till
olaglig verksamhet.



Ett skydd för varumärke och organisation där man tar ställning mot
ett växande samhällsproblem.



Ett skydd för användarna att bli oskyldigt anklagade för att inneha
olagligt och oetiskt material.



Företaget bidrar till att förstärka skyddet mot en utsatt
samhällsgrupp.
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CGI ger dig en komplett tjänst i sitt standardutförande med en flexibel
möjlighet att anpassa den efter er organisations behov.

Moduler i Tjänsteetableringen

Standard

Uppsättning av rutiner och processer



Teknisk Installation



Etablering av tjänstesupport



Utökat stöd vid uppsättning av rutiner och
processer

Tillval



Moduler i Drift

Standard

Klientskanning



Tjänstesupport



Tjänsterapporter



Monitorering



Tillval

Alarm hantering



Forensic



Utökade tjänsterapporter



OM CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är
den femte största oberoende
leverantören av tjänster inom IT och
affärsprocesser i världen.
Med cirka 68 000 medarbetare på
kontor och globala leveranscenters i
Amerika, Europa och Asien erbjuder
CGI tusentals globala kunder en
heltäckande tjänsteportfölj med
avancerade konsulttjänster inom IT och
affärsprocesser, systemintegration,
applikationsutveckling och underhåll,
drift och hantering av infrastruktur samt
ett brett sortiment av patenterade
lösningar. CGI har en årlig omsättning
på över 10 miljarder CAD och en
orderstock som överskrider 18 miljarder
CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX
(GIB:A) och NYSE (GIB).

För mer information om CGI,
Besök www.cgi.se
eller skicka e-post till info.se@cgi.com
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