COMPLIANCE E SEGURANÇA

PLANO DE 10 DAS

Plano de 10 dias - Compliance e segurança

HOME OFFICE E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
COMPLIANCE E SEGURANÇA

A pandemia provocada pelo COVID-19 mudou nossa rotina e muitas empresas estão implantando o trabalho remoto.
Para que o home ofﬁce não afete a produtividade ou a segurança digital de seus negócios, criamos um plano de 10 dias com
consultoria em processos, treinamentos, segurança da informação, conﬁguração, compliance e governança.

HOME-OFFICE

SEGURANÇA DA REDE

COMPLIANCE

1. Tecnologias para preparar o ambiente
para trabalho remoto;
2. Gestão do time de forma remota e
em tempo real;
3. Conﬁgurações para segurança da
informação e Cybersecurity.

1. Conﬁgurações de Backups;
2. Conﬁgurações para segurança e
monitoramento de tráfego de rede;
3. Aplicação de conexões seguras e
controle dos dispositivos.

1. Políticas e planos para “Bring your
own device”;
2. Normas para o Home ofﬁce;
3. Ferramentas para gestão da equipe;
4. Treinamentos a distância (webinars).

CICLO PARA IMPLEMENTAÇÃO
E GESTÃO DO HOME-OFFICE

1
3

Avaliação da
segurança da
informação e
cybersecurity.

Monitoramento
e gestão dos
processos e
atividades.

2

Elaboração de
políticas e normas
para home ofﬁce.
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COMO PODEMOS AJUDAR
SOLUÇÕES GLOBAIS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES

BDO tem auxiliado seus clientes e parceiros com a melhoria contínua em processos e segurança da informação de sua rede interna,
mesmo em situações de os colaboradores estarem de home ofﬁce, abaixo destacamos alguns dos tópicos abordados em nosso
plano de trabalho:

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
CYBERSECURITY
Gestão e tomada de decisão quanto
as tecnologias para preparar o
ambiente para o Home Ofﬁce;
Diagnóstico de conﬁgurações já
realizadas frente a segurança da
informação e cybersecurity;
Aplicação do Plano de contingência
operacional;
Deﬁnição de políticas de backup;
Monitoramento de tráfego de rede;
Aplicação de conexões seguras.

POR QUE
A BDO?

ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E
NORMAS PARA HOME OFFICE
Elaboração de políticas para o
trabalho remoto, auxiliando a
instituição a padronizar os processos;
Auxiliar na elaboração de normas e
procedimentos de segurança da
informação;
Elaborar manual do “Home ofﬁce”,
permitindo ter uma melhor eﬁcácia e
desempenho nas atividades dos
colaboradores;
Elaboração e apresentação de
Webinars para conscientização e
treinamento das equipes.

SOLUÇÕES INOVADORAS
Enfoque e metodologia ﬂexíveis para
o trabalho;
Ideias para melhoria do negócio;
Soluções com expertise e testadas
que se adequam à sua empresa.

ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE
GESTÃO, PARA ACOMPANHAMENTO
DAS EQUIPES
Elaboração de metodologia de
acompanhamento dos trabalhos das
equipes, com deﬁnição de KPIs para
performance das entregas;
Deﬁnição de ﬂuxos de aprovações,
revisões e responsabilidades de forma
remota, gerando controle e segurança
nas atividades desenvolvidas.

POLÍTICA DE PREÇO FLEXÍVEL
Abertura e transparência ao ﬁxar o
preço de nossos serviços;
Honorários adequados à sua empresa
e aos seus negócios.
EXPERIÊNCIA COMPROVADA

SOLUÇÕES INOVADORAS
Alto nível de envolvimento de sócios
e diretores;
Suporte de gerenciamento de projeto
dedicado para garantir que os prazos
ﬁnais sejam cumpridos e que
quaisquer questões sejam
esclarecidas antecipadamente.

Experiência em prestação de serviços
de consultoria em riscos, controles
internos, compliance, segurança da
informação e reengenharia de
processos.

CONTATO
BDO
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