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COBIT 5 POMAGA UZYSKAĆ WIĘKSZE
KORZYŚCI ZARÓWNO Z SAMYCH
INFORMACJI JAK I TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH

Informacja jest kluczowym zasobem wszystkich organizacji. Od momentu powstania informacji do jej
zniszczenia, technologie informatyczne odgrywają znaczącą rolę w jej przetwarzaniu w całej organizacji.
Podchodząc do nadzoru nad technologiami informatycznymi z perspektywy biznesu, metodyka COBIT 5
pomaga maksymalnie zwiększyć zaufanie do informacji i technologii informatycznych oraz ich wartość.

REZULTATY BIZNESOWE NADZORU NAD TECHNOLOGIAMI
INFORMATYCZNYMI ORGANIZACJI (GEIT)

42%
40%
38%
37%
28%

USPRAWNIONE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z
TECHNOLOGIAMI INFORMATYCZNYMI

USPRAWNIONA KOMUNIKACJA I RELACJE MIĘDZY BIZNESEM
A INFORMATYKĄ
NIŻSZE KOSZTY TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

SKUTECZNIEJSZE OSIĄGANIE CELÓW BIZNESOWYCH

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI BIZNESOWEJ

ŹRÓDŁO: ITGI Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) 2011

2

COBIT 5 JEST JEDYNĄ
BIZNESOWĄ METODYKĄ
NADZORU I ZARZĄDZANIA
TECHNOLOGIAMI
INFORMATYCZNYMI
Uznane na całym świecie zasady, praktyki, narzędzia analityczne i modele ujęte
w metodyce COBIT są przeznaczone zarówno dla kadry zarządzającej jak i dla
kierownictwa IT. Ponadto, z metodyki COBIT 5 może korzystać każda branża
i organizacja bez względu na wielkość.

Informacja staje się
najważniejszym zasobem
biznesowym XXI wieku.
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COBIT 5 JEST ISTOTNY
I POTRZEBNY

COBIT 5 pomaga spełnać oczekiwania interesariuszy w całej organizacji i doprecyzować cele
dla skuteczniejszego podejmowania decyzji. Przedstawia jednolite podejście do podejmowania
najtrudniejszych współczesnych wyzwań związanych z osiąganiem celów Protection
organizacji
of intellectual property (e.g., prototypes, research, customer data
i maksymalizacją wartości informacji korporacyjnej a także sytematyzuje używane słownictwo.
Risk management (e.g., data privacy, corporate
Information
Security

Risk
Management

Business
Continuity
Intellectual
Property
Protection

Compliance

Assurance

reputational risk)
Information security (e.g., cybersecurity, BYOD)
Compliance (e.g., PCI, BASEL , HIPAA, internal
policies)
Business continuity (e.g., IT system crashes,
natural disasters, supply chain problems)

Modify it to have icons that represent only the
following keywords and include them as labels
(Intellectual property protection, Risk management,
Information security, Compliance, Business continuity)
- OR do Wordle-style graphic that features the
above words prominently, along with COBIT 5 the
most prominent, and the rest of these words just
arranged randomly. These would be the remaining
words: product prototype, competitive intelligence,
customer data, privacy, corporate reputation, cybersecurity, BYOD, PCI, BASEL, HIPAA, Safe Harbor,
system crash, natural disaster
- I don’t think this slide needs a caption
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COBIT 5 POMAGA UPORZĄDKOWAĆ
ZAWIŁE STANDARDY, REGULACJE I
METODYKI
Żadna inna metodyka nie ma takiego zakresu jak COBIT 5.
COBIT 5 jest metodyką całościową, integrującą różne podejścia
i standardy oraz obejmuje wszystkie obszary organizacji.

Basel III

COSO

ITIL®

Sarbanes Oxley

PRINCE2®

TOGAF®

PMBOK®

PCI DSS
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COBIT 5 JEST ŚWIADECTWEM
ZBIOROWEJ MĄDROŚCI
EKSPERTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

COBIT 5 bazuje na innowacyjnych pomysłach i wytycznych liderów biznesowych i informatycznych z całego świata. Jest to wynik
pracy międzynarodowej grupy zadaniowej oraz zespołu badawczego ISACA, niezależnego stowarzyszenia non-profit, zrzeszającego
blisko 100 tysięcy specjalistów od nadzoru, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz audytu ze 160 krajów. Wersja COBIT 5 stanowi
najbardziej znaczący rozwój w 16-letniej historii metodyki COBIT. W jej przeglądzie wzięło udział ponad 95 specjalistów z całego świata.
Setki innych fachowców miało także swój wkład, dlatego ta metodyka jest odzwierciedleniem siły wielu umysłów.

100,000

Poprzednią wersję metodyki COBIT
pobrano ponad 100,000 razy na
całym świecie.

Technologie informatyczne są
skomplikowane.
Nadzór nad nimi - niekoniecznie.

COBIT 5 pomaga zadawać właściwe pytania by zapewnić najwyższy zwrot z inwestycji
(ROI) w informacje oraz zasoby technologiczne organizacji.
Zapraszamy do pobrania kopii grzecznościowej lub zapoznania się z metodyką
COBIT 5 na stronie www.isaca.org/cobit.

COBIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ISACA. Wszystkie pozostałe wymienione
znaki towarowe i nazwy firm stanowią własność poszczególnych właścicieli.
© ISACA 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

