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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Una auditoria de seguretat informàtica o auditoria de seguretat de sistemes d'in-

formació (SI) és l'avaluació del nivell de maduresa en seguretat d'una organització, 

on s'analitzen les polítiques i els procediments de seguretat definits per aquesta i 
se'n revisa el grau de compliment. També, les mesures tècniques i organitzatives 

desenvolupades i implantades.

El principal objectiu d'una auditoria de seguretat és detectar les vulnerabilitats de 

seguretat que poden posar en risc la confidencialitat, integritat i disponibilitat de 
les dades. Tant pels usuaris de la mateixa organització com per part de tercers o de 

ciberdelinqüents.

No només les grans empreses han de fer auditories. Avui dia qualsevol companyia 

depèn de la tecnologia per poder realitzar els seus processos de negoci, per la qual 

cosa cal que avaluï de forma periòdica la seva seguretat. Per tant, les auditories de 

seguretat són bàsiques per a totes les empreses, independentment de la seva 

mida.

Tota auditoria ha de tenir en compte aquestes dues anàlisis, totes dues, igualment 

importants:

• Verificació del compliment d'un estàndard de seguretat determinat o de les 
mateixes polítiques i procediments interns de seguretat de l'organització.

� Revisions de seguretat tècnica.

L'auditoria de seguretat finalitza amb l'elaboració d'un informe executiu i detallat, 
que recull els aspectes següents: abast de l'auditoria, metodologia seguida, resul-

tats de l'avaluació dels objectius de control, troballes detectades, riscos i recoma-

nacions per esmenar-les, mitjançant la definició i implementació d’un pla d’acció 

correctiu.

Què és una Auditoria de Seguretat?

Com Efimatica 
us pot ajudar?

Comptem amb professionals amb dècades 
d'experiència al sector TIC i al Govern, Risc i 
Compliment, Protecció de Dades, Auditoria 
i Consultoria de la Seguretat de la 
Informació.

El nostre objectiu sempre és aportar a 
l'empresa la solució més convenient en 
funció d'exigències i necessitats de cada 
projecte, tractant cada cas de manera 
diferent i, per tant, única.
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