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 __________: תאריך 

 ISMSאבטחת מערכות מידע  - ארגוןן  שאלו

ומידע  פעילות עסקית/ חברה םושיוצרפו אישור ר הרלוונטיים לפעילות הארגון אנא השלימו שאלון זה על כל פרטיו

מספר עובדים , תהליכי מפתח בארגון מאוד חשוב למלא מידע אודות .נטי אחר המתאר את פעילות הארגוןוורל

 .עוסק מורשה לא נוכל להוציא הצעת מחיר/ללא קבלת אישור רשם החברות, שימו לב. ידם כמפורט בשאלוןותפק

אין  .ויש למלא את התחומים הרלוונטיים לפעילות הארגון  הפרטים בשאלון זה ישמשו להכנת הצעת מחיר בלבד

 ם ניתן לפנות אלינו רורים נוספיילב. על נכונות ואימות הפרטים אלא הצהרה בלבד  ,בכך התחייבות

 .40-6641066: בטלפון

 ics.com-ronetics@ronet :או במייל  3641736-47 :יש להחזיר את הטופס לפקס 

 .ics.com-www.ronet  :או באתר האינטרנט שלנו בכתובת

 :פרטים .1

  שם החברה בעברית

  שם החברה באנגלית

  .:פ.מספר ח

  :לדואר  כתובת

  לדואר כתובתו גיאוגרפימיקום 

 :טלפון אחר :מספר פקס : טלפון

 :אתר אינטרנט :אימייל חברה אינטרנט

 אחר/ שילוב שלהן / אנגלית / עברית  שפת מבדק

 :בעלים שמות מנהלי החברה

 

 :ל"מנכ

 

 :שותפים

 

כ "סה :עובדים פרט מספר

 __________:עובדים

: הנהלה

______ 

אדמיניסטרציה 

 _______:הומט  

תכנון ופיתוח 

________ 

הנדסה וניהול 

 ____________:פרויקטים

 

שיווק וקשרי 

 ______לקוחות

 :מכירות

 

  IT/ מנהל אבטחת מידע

________________ 

 ________תפעול

 ________ייצור

/ תמיכת לקוחות

 :הזוקתח/ שירות

 

המוסמך  לענייני     פרטי איש קשר

 אבטחת מידע

 :מספר טלפון :שם ותפקיד

 :נייד  :ל"דוא

 התחום יאומת במבדק -או שירותים עיקריים ומשניים/ציינו את פעילות הארגון כולל מוצרים ו * החברה בעבריתשל  ההתעדהתחום 

 

  אנגליתהחברה ב ההתעדה שלתחום 

 כולל אתרי בניה –סניף / פעילות ומספר עובדים בכל אתר, פרט מיקום :םסניפים נוספי/ אתרים

 

, ישנן חברות קשורותחברה להאם 

 אחות, אם, חברות בת:כגון

 

 תכנון ימי מבדקים 

 

 ?מדוע – אם יש ימים בהם לא ניתן לבצע מבדקיםציינו *

 

? האם החברה עובדת בימי שישי  

  _______________________ מיהו הלקוחנא ציין , נט הפניית לקוח של רו ?כיצד הגעתם אלינו

 _______________________________________________אינטרנט

 ______________________________________________אחרגורם 

 ________________: שם חברת ייעוץ____________  :טלפון______________ ועץשם הילא           כן             ?האם הינכם משתמשים בשרותי ייעוץ

mailto:ronetics@ronet-ics.com
http://www.ronet-ics.com/
http://www.ronet-ics.com/
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האם הארגון מותעד לתקן בינלאומי 

 כלשהו

  _________________________: דשם הגוף המתעי, כןלא           

 ? ____________________________________________מה היא סיבת המעבר               

 . דוח מבדק אחרון+ פו תעודה אנא צר*

נא פרט במידה וישנן החרגות בתקן 

 הרלוונטיים לארגון

 

  דרישות חוק ותקנות הישימות לארגון

 

 :שירותים/מוצרים, פעילויות, תיאור תהליכים .2

 

 תאור 

: המידע בארגון מערכותנא תאר את תשתית 

 תוכנות שונות, מתקנים מאובטחים, שרתים, רשתות

 'וכו

 

 

 

שימת פעילויות עיקריות בתוך תחום אבטחת ר

באיזו אופן : המידע אשר מבוצע על ידי קבלני משנה

 מבוצעת תקשורת אלקטרונית מול לקוחות וספקים

 

 

, או מתקנים/מידע מתועד ו םהאם ישנ,אנא ציין 

אפשר גישת הסוקר במהלך המבדק תאליהם לא ת

 רגישות המידע/בעקבות חיסיון

 

 

 

הריכוזיות של הבקרות לאבטחת  נא סמן את מידת

 המידע המופעלות בארגון

הנהלה , ITמנהלי : ככון, רוב הבקרות מרוכזות בידי קבוצה קטנה של עובדים -גבוהה

 משאבי אנוש, בכירה

כגון מנהלי מחלקות , הרבה מן הבקרות מבוזרות בין הפונקציות השונות בארגון -בינונית

 וראשי צוותי

 רות בין הפונקציות השונות בארגוןרוב הבקרות מבוז -נמוכה
 

 

 ?נדרשים בנקיטת אמצעי בטיחות בזמן המבדקהסוקרים האם . 6

 

 

 מידע לגבי אתרים .7

מספר  כתובת 

 עובדים

תהליכים 

 בקרות/נהלים/

 משותפים

 בקרות/נהלים/תהליכים

 ייחודיים/מיוחדים

טכנולוגיות 

 לאבטחת מידע

 משמרות

       משרד ראשי

       1אתר 

       2אתר 

        6אתר 
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 לא/ אנא הקיפו בעיגול כן ? לכתובת האימייל מידע שיווקי ועסקיהאם הנכם מעוניינים לקבל מאתנו  .5

 

 

 

     שם נציג החברה                          חתימת נציג החברה                        חותמת החברה                                    

 
 

 

 

 
 , תודה רבה על שיתוף הפעולה
 צוות רונט


