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Στόχος Σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τεχνικές και μη τεχνικές
πτυχές της διαχείρισης επιχειρηματικής συνέχειας, τις επιχειρησιακές/οικονομοτεχνικές απαιτήσεις και
τη μετάφραση τους σε τεχνικές λύσεις. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παρουσίαση των κινδύνων και
προκλήσεων της επιχειρησιακής συνέχειας και των λύσεων.
Οι εκπαιδευόμενοι, μετά το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να:
•Ε
 χουν μια πλήρη εικόνα των τεχνικών και μη τεχνικών κινδύνων και προκλήσεων της επιχειρηματικής
συνέχειας.
•Έ
 χουν μια πλήρη εικόνα της σημασίας του συντονισμού διαφορετικών υπηρεσιών και τον ρόλο των πολιτικών και διαδικασιών που υποστηρίζουν αυτόν το συντονισμό
•Κ
 ατανοούν τις διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και την αντιστοίχιση τους σε τεχνικές λύσεις.
•Κ
 ατανοούν τα διεθνή στάνταρ, και τα θετικά και αρνητικά της εφαρμογής τους
•Κ
 ατανοούν την σημασία των δοκιμών
•Γ
 νωρίζουν τα βασικά κριτήρια επιλογής τοποθεσίας και σύμβασης για εφεδρική λειτουργία
•E
 λέγχουν αποτελεσματικά την Διαχείριση Επιχειρησιακή Συνέχειας σε Τεχνικό και μη τεχνικό επίπεδο

Σε ποιους απευθύνεται
• Σε εσωτερικούς ελεγκτές
• Σε Στελέχη υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
• Σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με επιχειρησιακή συνέχεια
• Σε φοιτητές η άλλους επαγγελματίες που θέλουν αν ακολουθήσουν το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Περιγραφή Σεμιναρίου
• Tεχνικές και μη τεχνικές Πτυχές Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Επιλογή και ενημέρωση disaster recovery και αποθηκευμένης πληροφορίας
• Τεχνικές και απαιτήσεις backup
• Θέματα Cloud
• Επιχειρησιακές απαιτήσεις
• Δοκιμές
• ISO στάνταρ και ανάλυση κόστους-οφέλους
• Συνεργασία και συντονισμός υπηρεσιών
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Βιογραφικό Εισηγητή
Ο κ. Σπύρος Αλεξίου είναι έμπειρος
Εσωτερικός Ελεγκτής με εξειδίκευση
σε Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων,
κάτοχος πτυχίου σε φυσικής (Lawrence
University), καθώς και Mάστερ(Μ.Sc.,
Brown University) και διδακτορικού τίτλου (Ph.D, Brown University) και διαθέτει εικοσαετή και
πλέον επαγγελματική, διδακτική και συγγραφική εμπειρία
σε τρείς ηπείρους, ενώ διδάσκει τα τελευταία τέσσερα έτη
και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΕΙΕΕ με θέματα όπως
“Data Analytics” και «Επιχειρησιακή Συνέχεια». Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CIA και CISA με διάκριση «top 5%»,
συμμετέχει στην διαδικασία πιστοποίησης CISA με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εξέταση, αρθρογραφεί στο
περιοδικό του ISACA και έχει εργαστεί και συντονίσει μεγάλα ευρωπαϊκά Project. Επίσης διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και ασφάλειας και 11ετή ελεγκτική εμπειρία και
είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού προγραμμάτων.

Κόστος
€ 200
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)
Το σεμινάριο μπορεί να
επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ
(Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).

Τόπος
διεξαγωγής
τηλε-συνδιάσκεψη

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, fax: 210 8229405, e-mail: info@hiia.gr

