
Naplóállomány-kezelés
Informatikai kockázatkezelési tanácsadás

A szervezet által használt informatikai rendszerek 
képesek arra, hogy működésük fontos eseményeiről 
naplóbejegyzéseket (logokat) készítsenek. Az 
így létrejövő masszív naplóállományok kezelése 
ugyanakkor számos kihívást hordoz, így azok 
kizárólag akkor teremtenek értéket a szervezet 
számára, ha gyűjtésüket, tárolásukat, valamint a 
kiértékelésükre vonatkozó eljárásokat a szervezet 
megfelelő szinten szabályozza, és a kívánalmaknak 
minden téren eleget tevő eszközökkel támogatja. 
Ezen feltételek teljesülése esetén viszont a 

naplóbejegyzések pontos, valós idejű képet adnak 
a szervezet működéséről, valamint riasztanak, ha az 
elvárt működéstől való eltérést érzékelnek.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – Bár valamennyi alapvető informatikai 
eszköz készít naplóbejegyzéseket, a valódi 
információtartalommal bíró, kritikus üzleti 
folyamatokat támogató alkalmazások 
naplóbejegyzéseit nem gyűjtik;

 – a rendszerek által generált naplóállományok sokféle 
formátumban, különböző helyeken tárolódnak, 
ezért egységes védelmük, hatékony elemzésük 
nem megoldható;

 – a hatalmasra duzzadt naplóállományok tárolása 
különösebb hozzáadott érték nélkül veszi igénybe a 
szervezet véges tárolási kapacitásait;

 – a szervezet értékes és drága szakemberei 
számottevő időt töltenek a naplóállományok 
elemzésével, miközben számos más feladatot is el 
kellene látniuk;

 – gyanítható, hogy a társaságnál csalás történt, 
ugyanakkor senkit nem lehet felelősségre vonni;

 – kérdéses, hogy a jelenlegi naplóállomány-kezelési 
eljárások megfelelnek-e az egyre inkább szigorodó 
szabályozói követelményeknek;

 – nincs naplózási szabályzat, így a rendszerek 
fejlesztésénél se lehet követelményeket 
támasztani a fejlesztők felé.

Tudta Ön, hogy elemzés híján az informatikai rendszerek által 
létrehozott naplóbejegyzések gyűjtése és tárolása önmagában csak 
a szervezet erőforrásait emészti fel, hozzáadott értéket nem teremt 
és a megfelelési célokat nem szolgálja? Segítségünkkel a szabályozói 
követelmények teljesítésén felül naplóállományait üzleti céljainak 
szolgálatába is állíthatja!
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, 
ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló 
megfelelő szaktanácsadást. 
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
a részletekkel kapcsolatosan keressen bennünket 
az alábbi elérhetőségeinken.
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Hogyan tudunk a segítségére lenni?

A KPMG naplóállomány-kezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatásai elősegítik, hogy társaságuk 
naplóállomány-kezelésbe és elemzésbe fektetett 
idő- és pénzbeli ráfordításai a lehető legalacsonyabb 
szinten tartva is folyamatosan értéket teremtsenek 
a társaság számára, az alkalmazott naplóállomány-
kezelési eljárások megfeleljenek a változó és egyre 
szigorúbbá váló szabályozói követelményeknek, 
valamint hogy a társaságnál semmilyen a szokásostól 
eltérő tevékenység ne maradhasson felderítetlen. 
Auditjellegű illetve tanácsadási megbízások 
keretében segítethetünk társaságuknak céljai 
elérésében.

 – Megfelelőségi audit: megvizsgáljuk a társaságnál 
jelenleg alkalmazott naplóállomány-kezelési 
eljárásokat, belső szabályzatokat, az alkalmazott 
technológiát és eszközöket. Az eredmények 
fényében javaslatot teszünk annak érdekében, 
hogy a társaság megfelelhessen a szabályozói 
követelményeknek, illetve megszerezhesse a 
kívánt tanúsításokat;

 – Kialakítás támogatása: segítünk a naplógyűjtésbe 
és -elemzésbe bevonandó informatikai rendszerek 
körének kockázatalapú meghatározásában, 
a biztonságos és egységes naplóállomány-
tárolás infrastrukturális és szemantikai 
feltételrendszerének megteremtésében, 

a naplóállomány-elemzést támogató, a 
piacon megtalálható eszközök és megoldások 
kiválasztásában, valamint az elemzés 
szabályrendszerének kialakításában;

 – Üzemeltetés támogatása: igény esetén 
támogatjuk a naplóelemzés szempontrendszerének 
folyamatos karbantartását, a meglévő elemzési 
szabályok utólagos finomhangolását, és az új 
rendszerek bevonását annak érdekében, hogy 
a naplóelemzés hosszútávon, a folyamatos 
változások ellenére is mindvégig a szervezet 
érdekeit szolgálja.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – A naplóelemzésbe bevonni szükséges 
alkalmazások és eszközök körét a kockázatok 
figyelembe vételével állapítjuk meg, így lefedve a 
fontos, de csakis a fontos rendszereket.

 – Az Önök számára valódi információtartalommal 
bíró elemzési szabályokat határozunk meg, melyek 
által valós időben értesülhet az elvárt működéstől 
való legkisebb eltérésről is;

 – A törvényi előírásokat, és az Önök iparágára 
jellemző gyakorlatot ötvözve állapítjuk meg 
a naplóállományok megőrzési idejét, hogy 
megoldásuk megfeleljen minden követelménynek, 
azonban a szervezet tárolási kapacitását is kímélje.


