Zmniejszanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem
cybernetycznym dostawców dzięki Avetta One
Cyberodporność sieci łańcucha dostaw

O sile organizacji świadczy jej sieć dostawców. Stwierdzenie to nabiera szczególnej mocy, gdy
gospodarka światowa idzie naprzód, a łańcuchy dostaw się do niej dostosowują. Postęp ten niesie
jednak ze sobą ogromną złożoność i nowe czynniki ryzyka, które organizacje muszą stale
monitorować i ograniczać.
Wraz z rozwojem technologii łańcuchy dostaw stały się cyfrowo inteligentniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Jednak obecność wielu urządzeń i systemów, słabe praktyki w zakresie bezpieczeństwa
informacji stosowane przez mniej bezpiecznych dostawców oraz brak odpowiedniej ochrony sieci i
systemów nadal sprawiają, że łańcuchy dostaw są narażone na ataki ze strony podmiotów
stanowiących zagrożenie. Zagrożenia cybernetyczne w łańcuchu dostaw nie ograniczają się do IT, ale
dotyczą każdego punktu styku łańcucha wartości, w tym zaopatrzenia, dostaw, zarządzania
dostawcami, zarządzania własnością intelektualną i systemu transportowego.
Nie sposób przecenić niezbędności cyberodporności w nowoczesnych, złożonych łańcuchach
dostaw. Bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa cybernetycznego i kontroli
ochrony informacji firmy ryzykują utratę danych intelektualnych i poufnych informacji firmowych o
wartości milionów dolarów.

Priorytetowe traktowanie cyberodporności łańcucha dostaw
jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ:
Średni globalny koszt naruszenia
bezpieczeństwa danych w
poszczególnych krajach i regionach
wynosi 3,86 mln USD

Bezpieczeństwo danych w łańcuchu
dostaw jest głównym problemem dla
ponad 45% osób zajmujących się
planowaniem cyberbezpieczeństwa

Naruszenia danych kosztują
obecnie firmy średnio 4,24 mln
USD za incydent
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Szacuje się, że dwie trzecie naruszeń
danych w łańcuchu dostaw jest
wynikiem luk w zabezpieczeniach
dostawców lub stron trzecich

www.avetta.com

Avetta One – jedna platforma. Jedno
rozwiązanie ograniczające ryzyko związane
z bezpieczeństwem cybernetycznym w
całym łańcuchu dostaw
W firmie Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest wyjątkowy i
wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka. Dlatego też wierzymy, że
wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest
konieczne. A Avetta One to idealne narzędzie, aby to zrealizować.
Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania
ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). Z Avetta One:

Wykorzystaj naszą ofertę oceny ryzyka dostawcy, która weryfikuje przestrzeganie przez
dostawców kluczowych środków kontroli bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z protokołów
komunikacyjnych (e-mail, FTP), zarządzanie danymi i zarządzanie systemem informatycznym.

Zaplanuj oceny cybernetyczne w dowolnych odstępach czasu i oznacz wszelkie zagrożenia
cybernetyczne, aby uruchomić powiadomienia i przepływy pracy związane z ryzykiem.

Przyjmij proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa, zapewniając audyty
bezpieczeństwa cybernetycznego przez zaufanych partnerów, aby stworzyć bezpieczne
środowisko dla rozwoju Twojej firmy.

Oceń praktyki swoich dostawców w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i zarządzania
ryzykiem, aby zidentyfikować sprzedawców, którzy nie posiadają odpowiednich
środków bezpieczeństwa.

Upewnij się, że Twoi dostawcy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z informacji
wrażliwych i chronią je za pomocą odpowiednich narzędzi.
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OPINIE
Współpraca z firmą Avetta znacząco poprawiła nasze relacje z dostawcami w trzech
głównych obszarach: monitorowaniu, pomiarach i ocenie. Ulepszone raportowanie i
przyspieszone procedury eskalacji pozwalają nam osiągać większą wydajność w
różnych jednostkach biznesowych.

Daniel Panormo

dyrektor ds. zaopatrzenia, CEMEX UK
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Zbudowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw, Avetta organizuje i utrzymuje
Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
aktualność, dokładność i dostępność całej dokumentacji dostawców.
of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.
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Dzięki Avetta One masz możliwość korzystania z jednej,
ujednoliconej platformy do oceny wszystkich dostawców,
obejmującej BHP, rentowność finansową, zrównoważony rozwój i
ESG, różnorodność i inkluzywność, bezpieczeństwo cybernetyczne,
ryzyko pracownicze i odpowiedzialność.

Zeskanuj kod QR, aby umówić się na demo już dziś.

O firmie Avetta
Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich
dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci
oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą
zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem oraz kompetencjami i
wydajnością pracowników. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy ich
kompetencjami w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach,
zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

About Avetta

W przypadku dostawców w naszej sieci, nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik
incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje
dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia.Ponadto, nasi dostawcy
otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne
zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i
ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.

