
Przywództwo w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego 

Cyberbezpieczeństwo 

Technologia napędza misję nowoczesnej organizacji. Technologia, która była początkowo 

wykorzystywana w księgowości, finansach, zasobach ludzkich i płacach, jest tak wszechobecna w 

każdej organizacji, że stała się podstawą działalności. Technologia przekształca prawie każdy sektor 

biznesu. Organizacje i liderzy myślący w przyszłość wykorzystują technologię i cyberbezpieczeństwo, 

aby odróżnić swoje organizacje i wynieść swoje przedsiębiorstwa na niewyobrażalne nowe wyżyny. 

Technologia zmniejsza koszty opieki zdrowotnej, zwiększa dostęp, zwiększa przejrzystość i poprawia 

jakość w dramatycznym tempie. Technologia jest zatem wszechobecna w naszym życiu osobistym. 

Dokonała się technologia, która była droga i niedostępna dla masy. Zniknęły zwykłe bariery dostępu i 

kosztów zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Technologia wysokiej jakości jest dostępna za darmo 

lub bez żadnych kosztów. Technologia na nowo definiuje ludzkie doświadczenie społeczne. Niezliczeni 

ludzie tworzą globalne więzi, utrzymują relacje, komunikują się, angażują i zatrzymują miliony innych 

natychmiast dzięki technologii. Życie bez technologii jest niewyobrażalne. 

Model cyberbezpieczeństwa 

W takim środowisku poufność, integralność i dostępność technologii oraz systemów informatycznych 

stały się kluczowe dla naszej pracy i życia osobistego. Maksymalizacja poufności, integralności i 

dostępności jest głównym celem cyberbezpieczeństwa. Poufność zapewnia, że ludzie, którzy mają mieć 

dostęp do informacji, są jedynymi osobami, które mają dostęp do tych informacji. Uczciwość zapewnia, 

że informacje mogą być zaufane - i że nikt ich nie manipulował; informacje można prześledzić wstecz 

do źródła, a informacje mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji. Dostępność zapewnia 

dostęp do informacji osobom, które mają do niej dostęp, z zaplanowanych lokalizacji i na czas 

planowany. Cele te zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w klasycznym modelu bezpieczeństwa 

informacji Johna McCumbera, który był ważnym wczesnym modelem koncepcyjnym. Model ten 

zidentyfikował trzy kluczowe narzędzia: technologię, politykę i proces oraz szkolenia i świadomość. 

Model został zastąpiony w 2001 r. Przez model zapewniania informacji Maconachy, Schou, Ragsdale i 

Welch. Ten model wprowadził dwa kluczowe punkty. Po pierwsze, bezpieczeństwo informacji nie jest 

stanem, lecz procesem. Innymi słowy, pozycja bezpieczeństwa każdej organizacji musi stale się 

poprawiać. Po drugie, szkolenie i świadomość nie są wystarczające - wymagane są kontrole osób lub 

systematyczne zarządzanie ludźmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Kolejni naukowcy 

powiązali takie zarządzanie i przywództwo cyberbezpieczeństwa z rozwojem kultury 

cyberbezpieczeństwa. Ci uczeni twierdzą, że kultura rządzi zachowaniem bardziej niż cokolwiek innego. 

Model Maconachy’ego i innych obejmuje uwierzytelnianie i niezaprzeczalność jako dwa dodatkowe 

cele lub cechy. Uwierzytelnianie jest elementem poufności, który zapewnia, że osoby, które powinny 

mieć dostęp do informacji a systemy mają mechanizm pokazujący, że mają takie upoważnienie. 

Podobnie niezaprzeczalność jest elementem integralności, który umożliwia przypisanie informacji do 

legalnego źródła i dlatego można mu zaufać. Po wprowadzeniu ustawy o ochronie prywatności z 1974 

r. I ustawy o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne (HIPAA) z 1996 r. Termin

„prywatność” jako pojęcie prawne został wprowadzony do języka narodowego bezpieczeństwa 

cybernetycznego. Jednak prywatność jest aspektem poufności. Te i inne późniejsze przepisy stworzyły 

prawnie obrócone kategorie informacji i przyznały prawa do prywatności członkom społeczeństwa. 

Jednak dla profesjonalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem prywatność należy do poufności. 

Kluczowa różnica polega na tym, że poufności informacji chronionych prawnie towarzyszą wymogi 

zgodności z prawem, zasady ujawniania informacji i harmonogramy w przypadku kompromisu, a także 

kary za nieprzestrzeganie przepisów i brak widocznych wysiłków w celu ich przestrzegania. Jako praktyk 

zawsze koncentrowałem swoją strategię technologiczną na misji organizacji. Użyłem prostej zasady: 



nie rób niczego, by zranić misję organizacji i nie blokuj niczego, co przyczyni się do misji organizacji. 

Ponadto ze względu na ograniczenia praktyczne i finansowe obliczyłam ryzyko biznesowe i priorytety 

projektów i wydatków w oparciu o analizę ryzyka, a strategiczny model wizji był bardzo pomocnym 

modelem nauczania, model został wzmocniony, gdy uznamy, że misja, ryzyko i zarządzanie są 

podstawowe podstawy modelu. W 2014 r. Odbyłem kilka prezentacji konferencyjnych z udziałem 

zarówno specjalistów akademickich, jak i biznesowych, i omówiłem te ulepszenia zarówno z 

profesjonalistami z dziedziny bezpieczeństwa cybernetycznego, jak i innymi pracownikami. Wszyscy 

zgodzili się, że po dodaniu tych elementów do modelu, mamy holistyczny model cyberbezpieczeństwa, 

który jest łatwo zrozumiały dla wszystkich. Możemy zatem zdefiniować cyberbezpieczeństwo w 

następujący sposób: Cyberbezpieczeństwo to zorientowane na misję i zoptymalizowane pod względem 

ryzyka zarządzanie informacjami, które maksymalizuje poufność, integralność i dostępność przy użyciu  

zrównoważonej kombinacji ludzi, polityki i technologii, a jednocześnie nieustannie się poprawia. 

Cyberbezpieczeństwo i zapewnienie informacji 

Termin cyberbezpieczeństwo pochodzi ze świata marketingu. Specjaliści ds. marketingu często 

używają haseł typu „buzzwords”, takich jak cyberbezpieczeństwo, zaawansowane trwałe zagrożenia, 

zapobieganie utracie danych, zabezpieczanie dużych danych, zabezpieczanie chmury i zabezpieczanie 

urządzeń mobilnych, bez dostarczania żadnej holistycznej definicji. Czasami wąsko określają słowo, 

które pasuje do sprzedawanej przez nich technologii - czołowi menedżerowie biznesu uważają, że 

cyberbezpieczeństwo wiąże się z czystą technologią. W ten sposób udało się sprzedać miliardy dolarów 

technologii ochrony sieci. Być może dlatego słowo „cyberbezpieczeństwo” jest historycznie związane 

z technologią i ochroną sieci. Ale to również spowodowało poważne zamieszanie i przypadkowe 

wdrożenie cyberbezpieczeństwa w środowisku biznesowym. Ochrona sieci za pomocą technologii to 

tylko jeden aspekt cyberbezpieczeństwa. A co z zagrożeniami z wewnątrz organizacji? A co z 

zachowaniem ludzi w organizacji? Co się dzieje, gdy ci sami ludzie pracują poza granicami organizacji? 

Czy jest już coś takiego, co nazywa się obwodem? Pozwól nam lepiej zrozumieć koncepcję, stosując 

koncepcje cyberbezpieczeństwa do ochrony naszego domu. Jeśli skupimy wszystkie nasze wysiłki na 

jednym głównym oknie lub drzwiach domu, być może na parterze, łatwo dostępnych dla zewnętrznego 

złoczyńcy, nasza strategia będzie wysoce niedostateczna. Chociaż ważne może być wzmocnienie 

konkretnego punktu wejścia o nadzwyczajnych poziomach ochrony, nie możemy ignorować innych 

aspektów naszego domu. Nie możemy ignorować zachowania ludzi mieszkających w domu lub 

wszystkich osób, którym dostarczyliśmy klucze i kody dostępu do naszych domów. Jakie środki 

ostrożności używają te osoby przy dostępie? Czy wszyscy wiedzą, jak uzbroić i korzystać z 

bezpieczeństwa w domu lub co zrobić w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej? Czy wykonaliśmy 

ćwiczenia, aby wszyscy wiedzieli, jak szybko reagować w czasie kryzysu? Jak poradzimy sobie z 

fałszywymi alarmami? Holistyczny program cyberbezpieczeństwa chroni cały dom; obejmuje 

zapewnienie bezpiecznego zachowania ludzi związanych z domem. Znaczenie słów 

„cyberbezpieczeństwo i zapewnienie informacji” łączy się w jedno, wszechstronne, nowoczesne 

znaczenie. Ze względu na uniwersalne rozpoznawanie słów i rozmach marketingowy słowo 

cyberbezpieczeństwo zastąpiło termin informacyjny w zakresie zapewniania informacji. Wiele innych 

szkół już zakończyło tę transformację. Wszyscy musimy rozpoznać i przyjąć to przejście. Jednak w 

trakcie transformacji musimy zapewnić, aby nasze programy akademickie w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa przyjęły holistyczny model nauczania cyberbezpieczeństwa. Jeśli zbyt mocno 

opieramy się na stronie technicznej lub nie uczymy wszystkich aspektów nowoczesnego modelu 

cyberbezpieczeństwa naszym studentom i praktykom, nasz program akademicki będzie 

niedostateczny. Kiedy organizacje wdrażają cyberbezpieczeństwo, muszą oprzeć swoją strategię na 

holistycznym modelu i właściwej definicji cyberbezpieczeństwa. Bez odpowiedniej definicji i 

holistycznego modelu, organizacyjna strategia cyberbezpieczeństwa będzie niewystarczająca. Musimy 



zapewnić, że nasz model i definicja nie przeniesie nas z powrotem do 1991 r. I modelu bezpieczeństwa 

informacji Johna McCumbera. 

Przywództwo w cyberbezpieczeństwie to dyscyplina biznesowa 

Problemy z cyberbezpieczeństwem nie są jednowymiarowe; nie możemy ich rozwiązać za pomocą 

podejść jednowymiarowych. Potrzebujemy wielodyscyplinarnego, wielowymiarowego podejścia - i 

właśnie takie jest przywództwo cyberbezpieczeństwa. Lider cyberbezpieczeństwa musi zrozumieć 

biznes. Zarządzanie ryzykiem i priorytetyzacja strategiczna wydatków są kluczowymi cechami 

przenikającymi taką strategię. Liderzy cyberbezpieczeństwa koncentrują się zarówno na możliwościach 

ryzyka, jak i zagrożeniach. Zrównoważona implementacja cyberbezpieczeństwa zwiększa wydajność 

pracowników i innowacje w organizacji. Dzieje się tak, ponieważ aby zaangażować ludzi w strategię 

bezpieczeństwa cybernetycznego, musimy zapewnić im lepsze szkolenia w zakresie technologii, z 

której regularnie korzystają, i musimy dać im możliwość bardziej efektywnego korzystania z tej 

technologii. Cyberbezpieczeństwo jest więc źródłem przychodów, a także strategią ograniczania strat. 

Cyberbezpieczeństwo nie jest dyscypliną technologiczną; to dyscyplina biznesowa. Wszystkie 

programy szkół biznesu powinny obejmować kurs przywództwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Historycznie niektóre programy cyberbezpieczeństwa koncentrowały się wyłącznie na technicznych 

aspektach cyberbezpieczeństwa. Takie podejście może być odpowiednie dla osób ćwiczących, którzy 

chcą skupić się wyłącznie na aspektach technicznych. Jednak kompleksowe programy 

cyberbezpieczeństwa powinny koncentrować się całościowo na technologii, polityce i ludziach. 

Aspekty przywództwa biznesowego powinny być uwzględnione w każdym programie szkoleniowym 

dotyczącym bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Rola kierownictwa wyższego szczebla w przywództwie w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego 

Dyrektorzy biznesowi doskonale znają zarządzanie ryzykiem biznesowym. Niestety, postrzegając 

cyberbezpieczeństwo jako problem technologiczny, wielu menedżerów wyższego szczebla nie przyjęło 

swojej roli w przywództwie i zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Dyrektorzy generalni, dyrektorzy C-

Suite, liderzy biznesowi, rady korporacyjne i pracownicy w organizacjach muszą postrzegać 

cyberbezpieczeństwo jako swoją odpowiedzialność. Udane przywództwo cyberbezpieczeństwa 

zaczyna się na najwyższych szczeblach kierowniczych organizacji. Kierownictwo wyższego szczebla 

musi także postrzegać technologię jako główny element swojej działalności. Zasoby informacyjne są 

krwią życiową większości organizacji. Awarie technologiczne i niewłaściwe zarządzanie ryzykiem dla 

technologii i systemów mogą spowodować, że organizacja przestanie działać. Nawet jeśli coś nie 

powoduje całkowitej porażki biznesowej, zapobieganie jest zawsze znacznie tańsze niż rzeczywiste 

koszty naruszenia reputacji firmy i reputacji. Jeśli cyberbezpieczeństwo może prowadzić firmę do 

wycofania się z działalności, należy ją traktować jako istotny element działalności. W tym nowym 

świecie liderzy organizacyjni muszą również uznać, że każdy jest pracownikiem technologicznym, a 

każda firma jest firmą technologiczną. Większość dzisiejszych projektów biznesowych to projekty 

technologiczne. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego to zazwyczaj sama strategia biznesowa. 

Dlatego ważne jest, aby dyrektorzy generalni, rady i inni liderzy wyższego szczebla organizacji 

zrozumieli, jak prowadzić cyberbezpieczeństwo. Takie zrozumienie pomoże im zatrudnić właściwych 

ludzi i stworzyć odpowiednią strukturę organizacyjną, aby ich biznes odniósł sukces. 

Budżety 

Cyberbezpieczeństwo musi zostać upieczone w całym procesie myślenia organizacji. Musi być 

integralną częścią rozpoczęcia każdego projektu systemu informacyjnego. Trudno sobie wyobrazić, jak 

działałby osobny budżet na cyberbezpieczeństwo. Taka separacja spowodowałaby, że 

cyberbezpieczeństwo byłoby odrębną czynnością wykonywaną przez specjalistów - po wdrożeniu 



systemu. Ta praktyka jest bardzo niebezpieczna. Możemy mieć oddzielną jednostkę kontroli jakości i 

testowania, a nawet jednostkę audytową. Jednak cyberbezpieczeństwo jest integralną częścią 

technologii informacyjnej, a jego budżetowanie nigdy nie powinno być oddzielone od budżetu 

technologii informacyjnej. Taka integracja pozwoli na odpowiednie ustalenie priorytetów zasobów i 

wydatków zgodnie z inicjatywami strategicznymi organizacji. 

Ludzki problem potrzebuje ludzkiego rozwiązania 

Liderzy organizacyjni muszą także pamiętać, że pomimo całej technologii ludzie są niezbędni dla 

biznesu. Wszyscy prowadzimy ludzi - i nigdy nie możemy tego stracić. Cyberbezpieczeństwo jest 

zasadniczo kwestią ludzką, a tym bardziej kwestią technologiczną. Ludzkie problemy wymagają 

ludzkich rozwiązań i głębokiego zrozumienia, jak ludzie się zachowują. Ludzie są również kluczem do 

innowacji i wydajności w każdej organizacji. Pracownicy firmy to jej aktywa - nie wydatki. Jako aktywa 

powinny być rozwijane, pielęgnowane, szkolone i zatrzymywane, ponieważ z czasem stają się bardziej 

wartościowe. Muszą być również skutecznie wykorzystywane. Wiele organizacji nie angażuje 

wszystkich w organizację w cnotliwy cykl innowacji i ulepszeń, który jest niezbędny dla 

cyberbezpieczeństwa. Każdy korzysta z technologii i każdy obsługuje dane. Niektóre działy 

technologiczne postrzegają zarządzanie jako kwestię kontrolną. Te działy skupiły się na kontrolowaniu 

wszystkiego i ograniczaniu użytkowników do korzystania z technologii. Taki system kontroli 

doprowadził do podziału zaufania między użytkowników i menedżerów technologii. Ograniczyło to 

również zdolność użytkowników do efektywnego korzystania z technologii - ograniczając ich 

produktywność oraz zmniejszając ogólne zrozumienie i wiedzę na temat zagrożeń związanych z 

technologią i danymi, którymi się zajmują każdego dnia. Zamiast skupiać się na efektywnym szkoleniu 

użytkowników w zakresie wszystkich technologii i danych, z których korzystają, organizacje poświęciły 

czas i pieniądze na programy uświadamiające w zakresie cyberbezpieczeństwa oparte na przestarzałym 

modelu Johna McCumbera z 1991 r. Niestety, programy te są nadal wszechobecne i szkodliwe w wielu 

środowiskach korporacyjnych. Użytkownicy postrzegają je jako zło konieczne - ale nie mają wyboru w 

tej sprawie. Marnują niezliczone godziny, przechodzą długie i internetowe programy szkoleniowe, a 

nawet cierpią z powodu różnych żenujących testów phishingowych - bez znaczącej poprawy ich 

zachowania. Użytkownicy nie są zaangażowani w rzeczywistą poprawę środowiska 

cyberbezpieczeństwa. Nie przedstawiają pomysłów ani nie wskazują wad, ponieważ nigdy nie były do 

tego zachęcane. Jednak rozwiązanie problemu ludzkiego musi być ludzkie. Dlatego potrzebujemy 

przywództwa - przywództwa cyberbezpieczeństwa. Przywództwo w cyberbezpieczeństwie obejmuje 

wszystkich ludzi w organizacji jako podstawowy klucz do ciągłej doskonałości w cyberbezpieczeństwie. 

Takie przywództwo uznaje, że innowacja nie jest wyłączną odpowiedzialnością kilku namaszczonych 

ludzi w organizacji; innowacja jest obowiązkiem każdego członka organizacji. Liderzy ci zapewniają 

więcej szkoleń technologicznych - specyficznych dla wymagań różnych użytkowników - a nie szkolenia 

w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Ci liderzy uczą ludzi, jak się uczyć samodzielnie. Liderzy 

ci dają ludziom lepszą kontrolę nad technologią i więcej informacji na temat technologii, z której 

korzystają. Musimy zadbać o to, by ludzie mogli właściwie korzystać z technologii i byli szkoleni w 

zakresie zaawansowanych technik samopomocy, ponieważ praca i życie osobiste stały się niewyraźne. 

Technologia uwolniła wielu ludzi od konieczności podejmowania pracy, ponieważ mogą pracować z 

dowolnego miejsca. Globalne i wirtualne zespoły i spotkania stały się powszechne i wszechobecne. 

Bardzo niewygodne i niepraktyczne staje się także przenoszenie wielu urządzeń - jednego do pracy i 

drugiego do użytku osobistego. 

Przywództwo etyczne i bezpieczeństwo cybernetyczne 

Malejące przywództwo etyczne w organizacji jest bezpośrednio związane ze słabym 

cyberbezpieczeństwem. Jeśli pracownicy organizacji mają antagonistyczne stosunki z kierownictwem i 



menedżerami organizacji, bardzo trudno będzie utrzymać i poprawić cyberbezpieczeństwo w czasie. 

Spadek liczby pracowników i lojalność doprowadzi do utraty kapitału intelektualnego, a także 

zmniejszenia bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji. Czujność pracowników, innowacyjność, 

produktywność i lojalność to kluczowe czynniki, które chronią przed zagrożeniami wewnętrznymi - 

zarówno przypadkowymi, jak i złośliwymi działaniami. Ważne jest również, aby organizacje zachowały 

swoją reputację zaufania publicznego. Kiedy społeczeństwo powierza organizacji swoje osobiste i 

poufne informacje, kierownictwo tej organizacji musi przyjąć ochronę tych informacji jako swój święty 

obowiązek i moralny imperatyw. Bez zaufania publicznego firma może zachować klientów, gdy nie ma 

konkurencji; długoterminowo jest to niepewny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. 

Organizacje zazwyczaj istnieją w celu zapewnienia dobra publicznego lub usługi, której chcą 

konsumenci. Podczas gdy rentowność jest niezbędna dla każdej firmy, maksymalizacja 

krótkoterminowych zysków dla akcjonariuszy, rezygnując z odpowiednich inwestycji lub zwalniając 

pracowników rocznie, nie powinna przebijać misji organizacji polegającej na zapewnianiu dobra 

publicznego. Chociaż akcjonariusze mogą zyskać na krótką metę, mogą całkowicie zniknąć, jeśli biznes 

zawiedzie. Akcjonariusze i rady powinni szukać etycznych liderów wykonawczych w zakresie 

długoterminowej stabilności i lepszej cyberbezpieczeństwa organizacji. 



Przywództwo organizacyjne 

Wiele badań przywództwa przedstawia przywódców jako wyjątkowych ludzi, namaszczonych przez 

boskość, posiadających jakąś specjalną moc lub zbiór cech, które powodują, że inni są do nich 

przyciągani. Poglądy te stawiają liderów na wysokich piedestałach społecznych i sugerują, że liderzy 

muszą osiągnąć spektakularne i ponadczasowe wyniki. Nic nie może być dalej od prawdy! Przywództwo 

jest prostym aktem kierowania innych ku celowi. Dziecko prowadzące rodzica do toalety w szkole 

podstawowej wykonuje czynność przywódczą, podobnie jak dyrektorzy zarządzający swoimi 

organizacjami w niespokojnych warunkach gospodarczych. Każdy może korzystać z wyjątkowej wiedzy, 

umiejętności lub umiejętności prowadzenia innych. Zatem każdy może być liderem. Ludzie często nie 

zdają sobie sprawy ze swoich umiejętności przywódczych i działają poniżej swojego potencjału, 

ponieważ są uspołecznieni, wierząc, że są zwolennikami. Mogą utożsamiać przywództwo z pozycją i 

mogą czekać na sygnały z tej pozycji, aby wykonywać swoje obowiązki. Decyzje w organizacjach, które 

stosują się do tej kultury, kierują się do namaszczonych przywódców. Ci namaszczeni liderzy stają się 

pojedynczymi punktami porażki, ponieważ często nie są w stanie podjąć właściwej decyzji. 

Przywództwo wartościowe 

Dobrzy liderzy pielęgnują przywództwo w innych i wyzwalają wydajność na coraz wyższych poziomach, 

identyfikując i koncentrując się na starannie dobranym zestawie podstawowych wartości. Te wartości 

określają działania liderów, a także ich organizacji. Organizacje te czerpią korzyści ze wspólnej siły 

umysłowej wszystkich swoich członków, a nie z potencjału umysłowego kilku namaszczonych 

przywódców. Moje wybrane wartości przywództwa to: uczciwość, wzmocnienie pozycji, praca 

zespołowa, obsługa klienta, ciągłe uczenie się i pozytywne wzmocnienie. 

Uczciwość 

Uczciwość postępuje właściwie, gdy nikt nie patrzy. Uczciwość trwa całe życie, ale może zostać 

utracona za chwilę. Uczciwość wymaga, aby ludzie zawsze pracowali w najlepszym interesie organizacji 

i społeczności, której służą. Ludzie uczciwi angażują się w swoją pracę, pracują przy minimalnym 

nadzorze i są dumni z tego, co robią. 

Upodmiotowienie 

Upodmiotowienie pozwala na podjęcie kluczowych decyzji przez osobę najbardziej wykwalifikowaną 

do podejmowania decyzji - zazwyczaj na najniższym możliwym poziomie organizacji, a nie na 

najwyższym. W ten sposób decyzje podejmowane są przez osoby najbliższe problemowi i najlepiej 

rozumiejące problem. Ta wartość uwalnia potężne poziomy wydajności, energii i innowacji w 

organizacji, ponieważ ludzie uważają, że mają znaczenie. Upodmiotowienie sprzyja pewności siebie, a 

organizacja rozwiązuje więcej problemów jednocześnie. Zmniejsza to większe ryzyko organizacji, 

ponieważ każdy jest zaangażowany w ocenę ryzyka każdej akcji z postawą kwestionującą. Ludzie nie są 

karani za kwestionowanie zamówień, jeśli uważają, że rozkazy zmniejszają bezpieczeństwo organizacji. 

Praca zespołowa 

Praca zespołowa to magiczny eliksir, który pozwala zwykłym ludziom osiągnąć niezwykłe rezultaty. 

Dobre zespoły mają różnorodne umiejętności, a każdy członek jest liderem i ekspertem w czymś. 

Członkowie prowadzą w niektórych aspektach i podążają w innych aspektach. Znają swoje mocne 

strony i rozumieją, w jaki sposób każda rola przyczynia się do sukcesu organizacji. Członkowie zespołu 

doskonalą swoje umiejętności przywódcze w zaufanym środowisku zespołu. Zamiast konkurować ze 



sobą, konkurencja jest definiowana jako każdy członek starający się lepiej każdego dnia w porównaniu 

z tym, jak występowali w przeszłości.  

Obsługa klienta 

Szczęśliwi klienci zapewniają popyt na usługi, co przekłada się na bezpieczeństwo pracy. Wymagania 

klienta są jasno rozumiane przez zadawanie pytań sondujących. Nawet jeśli ktoś prosi o produkt, 

musimy nauczyć się celu biznesowego, aby upewnić się, że spełniamy ten cel. Biorąc pod uwagę 

ograniczone zasoby, musimy wynegocjować realistyczne oczekiwania, w tym zakres i harmonogram 

dostaw dla żądania. Musimy wyjaśnić i niezwłocznie usunąć wszelkie nieplanowane odstępstwa od 

umowy. 

Ciągłe doskonalenie 

Poprawa jakości jest automatyczna, gdy każda osoba w organizacji koncentruje się na ciągłym 

doskonaleniu i wykazuje gotowość do podejmowania obliczonego ryzyka dzięki innowacyjnym 

pomysłom. Rozsądną część zasobów organizacji należy przeznaczyć na badania i innowacje. Ciągłe 

doskonalenie jest kolejnym kluczem do bezpieczeństwa pracy, ponieważ pobudza innowacje i 

zapobiega starzeniu się. W chronionym środowisku zespołu członkowie uczą się nowych umiejętności, 

często współpracując z doświadczonymi członkami. Uczą się z pytającą postawą i świeżym zestawem 

oczu, zawsze szukają sposobów na poprawę procesu. 

Pozytywne wzmocnienie 

Pozytywne wzmocnienie tworzy środowisko, w którym ludzie lubią przychodzić do pracy, ponieważ 

uważają, że ich praca jest cenna. Budują symbiotyczne relacje z innymi i rozwijają lojalność wobec 

organizacji. Ważna jest dobra zabawa w pracy. Kiedy ludzie lubią pracę, są bardziej produktywni. 

Pozytywne wzmocnienie jest najlepiej tworzone z nagrodami niepieniężnymi. Chociaż mamy 

ograniczoną podaż nagród pieniężnych, mamy nieograniczoną liczbę nagród niepieniężnych. Musimy 

świętować nie tylko sukcesy; musimy świętować, dyskutować i uczyć się z innowacyjnych porażek. Brak 

takiej kultury powstrzyma podejmowanie ryzyka i innowacje. 



Związek między przywództwem a etyką 

Historia dostarczyła nam niezliczonych przykładów przywódców. Niektórzy, jak Gandhi i Dr King, 

osiągnęli nieśmiertelność i podziw poprzez wielkość swoich czynów, ponieważ doprowadzili ludzi do 

szlachetnych celów. Inni, tacy jak Hitler i Jim Jones (z Gujany), osiągali wieczną hańbę przez zwykłą 

grozę swoich czynów, prowadząc swoich wyznawców w stronę okropnych celów i zniszczenia. Rodzi to 

dwa główne pytania. 1) Czy przywódcy są z natury dobrzy czy z natury źli? 2) Co powoduje, że niektórzy 

przywódcy są dobrzy, a inni źli? Możemy odpowiedzieć na to pytanie, badając przywództwo dwóch 

przywódców: ppłk Hal Moore z filmu We Were Soldiers i Willie Stark z filmu All the King's Men. 

Przywództwo samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. Przywództwo jest po prostu zdolnością do 

kierowania innymi i do prowadzenia innych do celu. Praktykując przywództwo, niektórzy przywódcy 

rzeczywiście mają na uwadze dobro innych, podczas gdy inni są stycznie zainteresowani dobrem 

innych, a przede wszystkim są zainteresowani promowaniem i zachowaniem siebie za wszelką cenę. 

Przywódcy wierzą w podążanie prawą drogą do sukcesu, podczas gdy inni wierzą, że cele 

usprawiedliwiają środki i nic nie zatrzymają, niezależnie od ich legalności lub moralności, aby osiągnąć 

swój cel. Dlatego etyka staje się bardzo ważnym czynnikiem wśród liderów. Kluczowym czynnikiem 

wyróżniającym dobrych liderów jest dobrze rozwinięty wewnętrzny barometr wartości i etyki, który 

kieruje ich stylem przywództwa i kanałami ich działania na rzecz właściwego postępowania przez cały 

czas. Ludziom, którzy nie posiadają dobrze rozwiniętego kompasu moralnego, brakuje zdolności 

skupienia się na właściwych rzeczach. Kiedy ci ludzie osiągają wysokie pozycje przywódcze i władzy, 

stają się bardzo niebezpieczni dla siebie i dla innych. 

Dobry przywódca: ppłk Hal Moore 

Pułkownik Hal Moore (zwany odtąd Moore) był przywódcą etycznym, a jego moralny kompas był 

wyraźnie widoczny w jego głośnych słowach: „… kiedy pójdziemy do bitwy, będę pierwszym, który 

postawi stopę na polu i będę bądź ostatnim, który odejdzie, a nikogo nie zostawię za sobą ... martwy 

lub żywy wszyscy razem wrócimy do domu…”, zaczął trenować swoich ludzi do misji. Wierzył w pracę 

zespołową i chciał, aby jego ludzie trenowali do sukcesu. Próbował wzmocnić swój zespół, planując 

głębokość i sukcesję. Nakazał wszystkim, aby nauczyli się pracy z osobą powyżej i osobą pod nim. Chciał 

dawać przykład i chciał, aby inni inspirowali ludzi do działania. Przypomniał swoim ludziom, że ich 

wzajemna zależność jest kluczem do ich sukcesu. Podzielił się przykładami z historii, takimi jak historia 

przywódcy rdzennych Amerykanów, Crazy Horse, który był karmiony przez każdą kobietę w swoim 

plemieniu, aby wzmocnić fakt, że wszyscy musieli działać jako jedność. Zapewnił także, że jego 

przywódcy zostali upoważnieni do przewodzenia. Podkreślił, że kolor, rasa, religia lub inne czynniki nie 

są ważne. Wszyscy w jego zespole musieli uświadomić sobie, że są w tym samym zespole, a ich 

przetrwanie zależy od siebie. Moore wiedział, że mógł zostać wysłany na misję niemożliwą, a jego 

rozmiar żołnierzy nie był proporcjonalny do niebezpieczeństwa i niepewności, do których zmierzali. 

Jednak zamiast dąsać się o rzeczach, których nie mógł kontrolować, skupił się na rzeczach, które mógł 

kontrolować. To znak prawdziwego przywódcy. Studiował wojnę i wroga w takim stopniu, w jakim 

mógł. Czerpał z historii i własnego wewnętrznego barometru etycznego, aby upewnić się, że zrobi 

wszystko, co w jego mocy, aby zachować bezpieczeństwo swego ludu, i nie usuwał się ze sceny bitwy, 

aby ocalić własne życie, podczas gdy życie jego ludu pozostało w niebezpieczeństwie. Złożył śmiałe 

obietnice i dotrzymał słowa. Modląc się, modlił się za swój lud, a nie za siebie. Był także kochającym 

mężem i oddanym rodzicem, który troszczył się o swoją żonę i dzieci. Dostosował swoje komunikaty 

do potrzeb publiczności. W przemówieniach do swoich żołnierzy mówił o męstwie, czci i pracy 

zespołowej; ale kiedy przemawiał do swoich dzieci, wyjaśniał trudne pojęcia, takie jak wojna, słowami, 

które zrozumieli. Nie był zbyt surowy, aby jego dzieci doskonale ćwiczyły każdy religijny rytuał. 

Pocieszał swoich żołnierzy, a także dzieci i rozwiewał ich obawy. Aby uniknąć bolesnego pożegnania, 



pocałował swoją śpiącą żonę w głębi nocy i wyruszył na wojnę. W czasie wojny, gdy morale zaczęło 

spadać i wszyscy zaczęli martwić się brakiem zapasowych oddziałów, Moore zaczął się chwalić 

wszystkich, w tym swoich przywódców, za wspaniałą pracę, jaką wykonywali. Kiedy amerykańskie 

bomby napalmowe przypadkowo uderzyły w żołnierzy w ziemię, wiedział, że może dojść do paniki i 

chaosu. Jednak potrzebował swoich pozostałych żołnierzy, aby skoncentrowali się na swojej pracy. Tak 

więc nakazał wszystkim, aby podnieśli rannych, by zabrać ich do helikopterów. Kiedy helikoptery 

wreszcie przyleciały, by je zabrać, wpuścił najpierw swoich ludzi. Chociaż zaproponowano mu 

możliwość wyniesienia go na bezpieczne miejsce na pierwszym helikopterze, który przybył rano po 

niszczycielskiej walce, sprzeciwił się rozkazowi i stanowczo stwierdził, że nie zamierza porzucić swoich 

ludzi w trakcie walki. Był sprawiedliwy i rozsądny. Był oddany dobru swoich ludzi. Był szczery i jasny co 

do niebezpieczeństw, przed którymi stanął jego zespół. Chociaż nie był całkowicie pewien powodów, 

dla których podjął wojnę, był w stanie przetłumaczyć cele misji w sposób, który jego żołnierze mogli 

zrozumieć i przyjąć jako wspólny cel. Jego celem było po prostu zapewnienie, że wszyscy zostali 

bezpiecznie przywróceni do domu - martwi lub żywi. Cel był praktyczny. Ustalił właściwy ton zespołu i 

był z pewnością etyczny i honorowy. Cały zespół może skorzystać na osiągnięciu tego. Z pewnością jego 

zespół może się z tym dobrze czuć. On i jego żołnierze skupili się na tym celu. Nie porzucił swoich ludzi, 

chociaż miał okazję. Nie narażał swego narodu na niebezpieczeństwo, nie chciał stawić czoła samemu 

sobie. Jego moralne przekonanie, że postąpił słusznie, było tak silne, że ryzykował własną karierę i 

ewentualną karę za niesubordynację. Był dobrym przywódcą i to był jego silny barometr etyczny, który 

prowadził go, gdy wykonywał swój obowiązek z wysokim stopniem moralnej uczciwości. Pokazał także 

zdrowy szacunek dla martwych żołnierzy wroga. Jego szczera miłość do własnych ludzi była na końcu 

przejmująca, kiedy zastanawiał się nad własnym przetrwaniem i żałował, że przeżył, gdy jego ludzie 

umarli. Próbował złagodzić ból wdów po wojnie, pisząc do nich i pocieszając ich, gdy z podziwem mówił 

o odwadze ich bliskich. Podsumowując, Moore był wzorowym liderem etycznym, którego działania

byłyby szanowane i szanowane przez długi czas. 

Zły przywódca : Gubernator Willie Stark 

Historia gubernatora Williego Starka (zwanego odtąd Stark) jest niezwykłym kontrastem co do 

przywództwa. Stark próbował budować swoją reputację jako uczciwy człowiek z odwagą, kiedy po raz 

pierwszy wszedł do urzędu publicznego. Prowadził kampanię, ujawniając korupcję i kumoterstwo 

urzędujących polityków establishmentu. Wydawał się mieć szlachetne cele i wykazywał pewien poziom 

empatii dla innych ludzi. Przyjął nawet syna sąsiada. Jednak skupił się na prowadzeniu i wygrywaniu. 

Mimo że jego rzekomym celem mogło być dzielenie się prawdą z ludźmi, zdradził swój brak 

zaangażowania w ten cel, bez przekonania zgadzając się z żoną, kiedy zapytała go bezpośrednio, czy to 

jest jego cel. Przez cały czas prawdziwym celem Starka był wzrost wartości i postrzegał siebie jako 

potencjalnego gubernatora, a nawet prezydenta. Ponieważ tak naprawdę nie wierzył w to, co mówił 

do ludzi, jego pasja nie wyszła na jaw w jego przemówieniach i poniósł straty podczas wyborów. Jego 

oddana żona pomogła mu studiować prawo, a Stark został odnoszącym sukcesy prawnikiem, 

wykorzystując swój agresywny styl, aby przekonać ludzi, że potrzebują jego usług prawnych. Zrządzenie 

losu spowodowało pojawienie się kilku czynników jednocześnie. Najpierw budynek szkolny, który 

został źle zbudowany przez skorumpowanych polityków i ich kumpli, którzy handlowali łapówkami, 

zawalił się i zabili kilka dzieci. Po drugie, Stark został poproszony o kandydowanie na gubernatora w 

celu podzielenia rustykalnego głosowania na innego kandydata, który był niepopularny w tym 

segmencie populacji. Chociaż Stark nie był świadomy tego ukrytego motywu, wznowił kampanię na 

poważnie. Wciąż jednak brakowało mu pasji w słowach, które mówił podczas swoich przemówień, co 

skutkowało ciągłym letnim wsparciem we wczesnej części jego kampanii. Miał wielkie pomysły. Ale 

jego przemówienia były przygotowane i sanitarne. W końcu w pijackim odrętwieniu po uświadomieniu 

sobie, że został ustawiony na porażkę, Stark odnalazł swój namiętny głos i zaczął mówić z serca. Tym 



razem brzmiał tak, jakby naprawdę wierzył w to, co mówił. Jego przemówienia w końcu zaczęły 

przyciągać ludzi do niego. Mimo że nadal przegrywał bliskie wybory z silnym kandydatem do 

establishmentu, Stark dowiedział się z tego doświadczenia, że oprócz zwycięskiego przesłania, 

potrzebował finansowania i organizacji, aby wygrać wybory ogólnokrajowe. Osiągając to, Stark uciekł 

się do bardzo skorumpowanej taktyki, którą krytykował - narażając na szwank jego uczciwość. Wierzył, 

że musi zawrzeć pakt z diabłem, aby zrealizować swój program i wygrać wybory. Skupił się na 

poszukiwaniu pieniędzy, kupowaniu ludzi i zawieraniu transakcji. Uważał, że cele usprawiedliwiają 

środki. Mówił głośno, że wszędzie jest zło i jedyny sposób na osiągnięcie czegoś dobrego było zejście z 

tego złego. Po ostatecznym zdobyciu gubernatora przy użyciu jego nowej taktyki, Stark zapewnił wiele 

korzystnych dóbr i usług dla ludzi w swoim stanie. Jednak, wszystko zostało zrobione, aby promować 

jego wizerunek i nieśmiertelność. Brakowało mu pokory prawdziwego przywódcy. Dojście Starka do 

władzy jeszcze bardziej go zepsuło. Zrezygnował nawet z wierności swojej żonie i poddał się serii 

kontaktów seksualnych - a jednocześnie składał fałszywe obietnice romansu i małżeństwa z młodymi 

wrażliwymi kobietami. Wszędzie, gdzie poszedł Stark, pozostawił ślad zła i zepsucia. Źle traktował ludzi 

wokół siebie, którzy pomogli mu odnieść sukces. On dręczył i terroryzował ich, wykorzystując każdą 

możliwą informację o nich jako dźwignię i wykorzystując każdą słabość, którą posiadali, aby dostać się 

na swoją drogę. Nie dbał o zniszczenie ich życia, o ile zapewniał jego własny sukces i bezpieczeństwo. 

Każdy był dyspozycyjny i zbędny po tym, jak spełnił swój cel. Kiedy zaczął tracić ludzi wokół siebie, Stark 

uciekał się do łapówki, wymuszenia, fałszywego przedstawiania faktów, a nawet morderstwa, aby 

chronić wyznawaną, nieskażoną świętość własnej reputacji. Pod koniec, kiedy inni politycy zdali sobie 

sprawę, jak skorumpowany był Stark, Stark znalazł się w sieci, która groziła, że go sprowadzi przez 

impeachment. To właśnie wtedy Stark obnażył swoje surowe tchórzostwo i gotowość do poświęcenia 

każdego i zrobienia wszystkiego, aby się uratować. Wykorzystał nawet swoją rodzinę jako rekwizyt do 

zdjęć, aby zachować farsę bycia rodziną dla ogółu społeczeństwa. Dogodnie odrzucił kobiety, z którymi 

miał romans, jak tylko poczuł, że stanowią zagrożenie dla jego publicznego wizerunku. W końcu, dla 

ludzi, którzy znali Starka, jego reputacja zmieniła się z bycia uczciwym człowiekiem z odwagą na kogoś, 

kto skupiał się wyłącznie na własnych potrzebach - kimś, kto karmił swoje ogromne ego i 

niepoprawnymi nienasyconymi pragnieniami. Stark stał się uosobieniem skorumpowanego i złego 

przywódcy i zaczął tracić lojalność otaczających go ludzi. 

Końcowe przemyślenia 

Aby kierować decyzjami, wszyscy ludzie muszą mieć kompas moralny, aby mogli zważyć każdy kierunek 

działania przeciwko temu kompasowi moralnemu. Taki moralny kompas poprowadzi przywódców do 

właściwego postępowania, gdy staną przed dylematem moralnym. Moore i Stark byli dwoma bardzo 

różnymi liderami. Analizując ich działania, jesteśmy w stanie empirycznie obserwować, w jaki sposób 

etyka i uczciwość mogą stanowić krytyczny wewnętrzny barometr do kierowania naszymi działaniami 

i rozróżniania między dobrem a złem. Te dwa przykłady przywództwa pomagają nam zrozumieć, że 

przywództwo z natury nie jest ani dobre, ani złe. Posiadanie silnego kompasu moralnego w formie etyki 

jest kluczowym składnikiem, który czyni niektórych przywódców dobrymi. Brak takiego kompasu 

moralnego czyni innych przywódców złymi. 



Zyski dzięki etycznemu przywództwu 

Koncepcje etyki i legalności mogą czasami być mylące. Mimo że etyka może być podstawą praw, wiele 

praw jest tworzonych z myślą o celach politycznych - aby osiągnąć cele, które mogą, ale nie muszą, być 

etyczne. Nieuczciwe lub nieetyczne prawa są często tworzone w celu uzasadnienia i uczynienia 

nieetycznego zachowania społecznie akceptowalnym i legalnym. Na przykład niewolnictwo było 

legalne w Stanach Zjednoczonych przez długi czas; kobiety nie mogły głosować. Prawo po prostu 

określa, co jest zgodne z prawem, a niekoniecznie, co jest właściwe. Etyka jest wewnętrznym 

barometrem, który pozwala nam ocenić, co jest dobre, a co złe. Chociaż prawo może się zmieniać wraz 

z czasem i miejscem, etyka rzadko się zmienia. Organizacje biznesowe chcą, aby ich pracownicy byli 

etyczni i wydawali środki na wzmocnienie tej koncepcji wśród pracowników. Organizacje twierdzą 

również, że prowadzą działalność w sposób etyczny i dążą do uczciwego traktowania swoich klientów. 

Wydarzenia z 11 września 2001 r. stanowiły bezprecedensowe wyzwanie etyczne dla liderów biznesu 

branży lotniczej. Z własnego przykładu Jima Parkera i jego książki Do the Right Thing oraz innych 

publicznie dostępnych materiałów możemy podkreślić etyczne decyzje biznesowe Jima Parkera, Chief 

Executive Officer (CEO) Southwest Airlines w tym czasie, oraz bardzo pozytywny wpływ na biznes gdy 

decyzje te dotyczyły linii lotniczych Southwest Airlines. 

Działania konkurujących prezesów linii lotniczych po 11 września 

Natychmiast po wydarzeniach z 11 września wszystkie linie lotnicze zostały zmuszone do uziemienia 

swoich samolotów. W Stanach Zjednoczonych zapanował panika. Wiele osób odwołało loty i poprosiło 

o zwrot pieniędzy. Większość linii lotniczych natychmiast ogłosiła plany wyeliminowania tras i

wdrożenia masowych zwolnień - większość z bardzo małym wynagrodzeniem lub wynagrodzeniem dla 

pracowników. Niektórzy dyrektorzy generalni podejmowali decyzje o zwolnieniu ludzi po prostu 

dlatego, że inni podjęli decyzję, aby to zrobić, i nie chcieli wydawać się głupsi niż ich konkurenci. Wiele 

linii lotniczych stosowało mało znane zasady i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, takie jak 

siła wyższa, która uwalnia stronę od zobowiązań umownych, aby odmówić zwolnionym pracownikom 

odprawy zgodnie z ich umowami związkowymi. Wyjaśniając swoje decyzje o zwolnieniu 24% 

pracowników i powołując się na klauzulę siły wyższej, były prezes US Airways Rakesh Gangwal 

stwierdził: „… wydarzenia z 11 września otworzyły przed firmą drzwi, które były już prawie zamknięte”. 

Większość z tych działań była moralnie zła i bezsprzecznie nieetyczna i okazywała niewielki szacunek 

pracownikom lub klientom, a z biegiem czasu ludzkie i ekonomiczne konsekwencje tych działań były 

raczej surowe zarówno dla samych prezesów, jak i dla ich organizacji. Zarząd US Airways zostało 

zastąpione w 2002 r., a firma poniosła ogromne straty finansowe w kwartale, który nastąpił 

natychmiast po 11 września. 

Działania Jima Parkera, dyrektora generalnego Southwest Airlines po 11 września 

Southwest Airlines przyjęły etyczną praktykę robienia właściwych rzeczy jako modelu biznesowego od 

samego początku. Kierownictwo organizacji kierowało tą wartością w całej organizacji, zapewniając, że 

każdy pracownik to zrozumie i przeżyje. Przez lata, które doprowadziły do kryzysu pracowników z 11 

września, pracownicy z południowego zachodu zbudowali niezwykłą relację z klientami, praktykując tę 

wartość. Tak więc Jim Parker przemyślał rzeczy inaczej. W pełni oczekiwał, że jego klienci anulują loty 

i poproszą o zwrot pieniędzy. Doskonale zdawał sobie sprawę, że inne linie lotnicze zwalniają 

pracowników w ciężkich warunkach, redukując trasy i stosując legalne manewry, aby uniknąć płacenia 

odpraw i innych świadczeń pracownikom, których zwalniali. Wydawało mu się, że organizacje 

wykorzystują kryzys do negowania kontraktów związkowych. Jim Parker uznał, że w krótkim okresie 

decyzje te miały na celu oszczędzanie gotówki. Jednak w dłuższej perspektywie decyzje te mogą mieć 

wiele niezamierzonych konsekwencji i mogą okazać się katastrofalnymi decyzjami biznesowymi. Stany 



Zjednoczone już doświadczyły ekonomicznego ograniczenia po „katastrofie dot-com”. Wypuszczenie 

pracowników, gdy nie zrobili nic, by zasłużyć na ten los, wydawało się błędne. Pozwolenie im odejść w 

obliczu kryzysu gospodarczego nie byłoby odpowiednie dla nich ani dla gospodarki. Odmawianie im 

odprawy zgodnie z ich umową było moralnie złe. Ponadto wiadomość, którą wysłałaby pracownikom 

o ich wartości dla firmy, mogłaby być katastrofalna dla firmy.

Chociaż zwolnienia mogą wydawać się krótkoterminowym panaceum na zarządzanie ryzykiem, łatwo 

dostępnym jako proste narzędzie do zarządzania, kryzys był właśnie czasem, w którym przywódcy mieli 

okazję podjąć trudne decyzje, które były moralnie ugruntowane i ukierunkowane na długie dobro 

organizacji, jej pracowników i klientów. Kryzys był czasem, kiedy Southwest najbardziej potrzebował 

swoich pracowników. Właśnie wtedy potrzebowali swoich pracowników, aby byli wysoce energetyczni, 

innowacyjni i współczujący wobec potrzeb klientów. Etyczny barometr Jima Parkera kazał mu postąpić 

właściwie wobec swoich pracowników. Jim Parker uważał, że właściwe postępowanie wobec swoich 

pracowników i jego klientów będzie ostatecznie właściwe dla jego firmy. Spotkał się z prezesem 

Southwest  i innych liderów i omówił stan finansowy organizacji i rozważył różne opcje zarządzania 

ryzykiem. Zespół liderów uznał, że jeśli zmaterializuje się fala próśb o zwrot pieniędzy, firma może mieć 

trudności z płaceniem pracownikom. Rozmawiali o zwolnieniach, uziemianiu samolotów, anulowaniu 

tras i konsekwencjach tych różnych działań. Jednak podczas całej dyskusji kierownictwo skupiało się na 

jednym kluczowym pytaniu: co było słuszne? Jim Parker i jego zespół kierowniczy byli bardzo świadomi 

tego, co pracownicy dają dla firmy. Byli istotnym atutem organizacji. Kierowali kulturą robienia 

właściwych rzeczy w Southwest. Pracownicy zbudowali swoją legendarną markę. Zaangażowanie 

pracowników, zaangażowanie i innowacje były znakiem rozpoznawczym sukcesu firmy. Relacje z 

klientami zostały zbudowane przez pracowników i jeśli ktokolwiek mógłby nakłonić klientów 

Southwest do ponownego lotu, to byliby to pracownicy. Chociaż redukcja pracowników może wydawać 

się obiecującą opcją w krótkim okresie, zniszczyłaby lojalność, zmniejszyła produktywność pozostałych 

pracowników i wysłałaby niewłaściwy komunikat o firmie zarówno pracownikom, jak i klientom. 

Pracownicy nie powinni być traktowani jako wydatek. Nie jest logiczne, by bezmyślnie odrzucić swoje 

najlepsze aktywa. Zwolnienie zniszczyłoby długoterminowe perspektywy firmy. W ten sposób Jim 

Parker i jego zespół kierowniczy podjęli serię trudnych decyzji opartych na zasadzie właściwego 

postępowania. Jak stwierdza Jim Parker, „przy braku jakichkolwiek prawdziwych informacji po prostu 

zdecydowaliśmy się podążać za nami i robić to, co uznaliśmy za właściwe”. Po pierwsze, postanowili 

nie zwalniać ani nie zwalniać żadnych pracowników. Jim Parker podjął również decyzję o wypłacie 

pracownikom 179,8 mln USD w uzgodnionym dniu 14 września 2001 r., Zgodnie z planem podziału 

zysków, który Southwest wprowadził w 1973 r. - pierwszym roku, w którym linie lotnicze osiągnęły 

zysk. Aby zarządzać gotówką, zapłacić wszystkie rachunki na czas i uniknąć możliwości, że banki 

odmówią mu późniejszego kredytu, Jim Parker zwrócił całą linię kredytową w wysokości 500 milionów 

dolarów. Postanowił nie eliminować tras i nie uziemiać samolotów Southwest. Postanowił też 

bezsprzecznie honorować każde żądanie klienta o zwrot. On i jego zespół zarządzający poszli dalej i 

bezzwłocznie ogłosili swoje decyzje i uzasadnienia pracownikom i klientom Southwest. Uznali, że 

przejrzystość i uczciwość w tej sytuacji to najlepszy sposób na zaangażowanie pracowników i klientów 

w rozwiązanie. Ponadto chcieli zapewnić jasność w niepewnym okresie. Chcieli wyeliminować wszelkie 

utrzymujące się obawy pracowników przed zwolnieniem, aby pracownicy mogli w pełni skoncentrować 

się na rozwiązywaniu problemów. Strategicznie Jim Parker postanowił również szukać możliwości 

zwiększenia tras, a tym samym stworzyć dodatkowe krótkoterminowe i długoterminowe strumienie 

przychodów dla Southwest Airlines, podczas gdy inne linie lotnicze rezygnowały z tych tras. Czuł, że 

jest to kolejna słuszna rzecz dla klienta. Latanie dodatkowymi trasami pokazywałoby klientowi, że 

Southwest Airlines były gotowe zaspokoić potrzeby klientów w czasie, gdy inne firmy nie chciały ich 



obsługiwać. Aby zachęcić klientów do latania, Jim Parker tymczasowo zmniejszył ceny biletów na 

Southwest i uczynił je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. 

Skutki decyzji 

Rezultat był niezwykły! Fala wniosków o zwrot pieniędzy nigdy się nie zmaterializowała. Z pewnością 

byli tacy, którzy chcieli odzyskać pieniądze. Jednak większość klientów, którzy anulowali loty, nie 

chciała zwrotu pieniędzy. Zamiast tego wielu pisało oferty wysyłania pieniędzy, a niektóre rzeczywiście. 

Opowiadali historie o tym, jak Southwest Airlines dotknęły ich życia. Wiadomość od klientów była 

jasna. Zamierzali stanąć za firmą. Pracownicy zrobili swoje. Wprowadzili innowacje i odkryli, jak 

rozwiązać każdy napotkany problem. Zmniejszyły się dramatycznie koszty eksploatacji i konserwacji. 

Służyli klientom daleko poza obowiązkiem. Jeden pracownik odwiózł klienta z Tucson do Phoenix w 

swoim samochodem m, aby umożliwić klientowi złapanie lotu. Zmiana planu lotu klienta pozwoliła na 

czterogodzinne okno; nie było połączenia z Tucson do Phoenix. Jednak jazda z Tucson do Phoenix 

trwała tylko dwie godziny. 

Zdobyta wiedza 

Wydarzenia z 11 września dostarczyły Jimowi Parkerowi i jego zespołowi kierowniczemu z Southwest 

sprawdzenia możliwości firmy w robieniu właściwych rzeczy w obliczu niezwykłego kryzysu. Wyniki, 

które nastąpiły, są świadectwem siły tej wartości i tego, jak ta wartość może być opłacalna dla firmy. 

Jak może się wydawać godne uwagi, Southwest Airlines faktycznie osiągnęły zysk w kwartale 

następującym po 11 września 2001 r. i nigdy nie oglądały się za siebie. Dziś, prawie osiemnaście lat po 

trudnych decyzjach podjętych przez Jima Parkera i jego zespołu, wyniki jego długoletniej mądrości są 

wyraźnie widoczne. Podczas gdy prawie każdy przewoźnik w branży lotniczej ucierpiał w wyniku 

warunków ekonomicznych, cen ropy i kaprysów rynku, przez ponad trzydzieści lat linie Southwest 

Airlines przynosiły zyski co kwartał każdego roku. Nadmierne poleganie na zwolnieniach w innych 

firmach rzeczywiście spowodowało wzrost problemów finansowych. Niektóre linie lotnicze złożyły 

wniosek o upadłość - American Airlines są najnowszymi liniami lotniczymi. Jednak Southwest ma plan 

wzrostu na poziomie od 2 do 3 procent, a jego kapitalizacja rynkowa na poziomie 9,7 miliarda dolarów 

jest wyższa niż łączna wartość rynkowa w wysokości 5,7 miliarda dolarów sześciu głównych 

konkurentów. Przejęcie AirTran przez Southwest jeszcze bardziej zwiększy jego udział w rynku i trasy. 

Dzisiaj Southwest kontynuuje markę najwyższej jakości obsługi klienta, włączając opłaty za odprawę 

bagażową do ceny biletu, podczas gdy większość linii lotniczych podzieliła tę opłatę, starając się 

wygenerować więcej przychodów przy psychologicznych kosztach tworzenia wrażenia klienta, że te 

linie lotnicze są bardziej zainteresowani własnymi dochodami i mniej zainteresowani obsługą klienta. 

Lekcje, których należy się nauczyć są cenne. Właściwe postępowanie było bardzo korzystne dla 

Południowego Zachodu. Firma nie zaostrzyła krajowego problemu gospodarczego w okresie po 11 

września i utrzymała stałe tempo podczas ostatniej recesji. Być może w miarę, jak coraz więcej firm 

przyjmuje praktykę robienia właściwych rzeczy, Stany Zjednoczone zaczną cieszyć się zdrowszą 

gospodarką przy mniejszej ilości niszczących zakłóceń gospodarczych. 



Wartości organizacyjne 

Widzimy siłę kierowanego przez wartości i etykę przywództwa. Możemy zobaczyć, w jaki sposób 

wartości organizacyjne określają, czym jest organizacja i jak organizacja prowadzi działalność. Wartości 

są podstawą kultury organizacyjnej. Liderzy organizacyjni powinni uwzględniać następujące kluczowe 

wartości w swoich organizacjach, aby pielęgnować wysoki poziom produktywności i innowacji oraz 

silną kulturę cyberbezpieczeństwa. 

Uczciwość i etyka - Uczciwość postępuje właściwie, gdy nikt nie patrzy. Podczas gdy etyka i uczciwość 

mogą trwać całe życie, mogą zostać utracone za chwilę. Po utracie nigdy nie zostaną odzyskane. 

Zaangażowanie w misję - każdy musi zrozumieć i wspierać misję organizacyjną. Wszystkie działania 

muszą wspierać misję, a każda osoba musi zrozumieć, w jaki sposób ich praca wspiera misję organizacji. 

Poufność, uczciwość i dostępność informacji - Poufność zapewnia, że dystrybucja informacji jest 

ograniczona do tego, co jest wymagane do świadczenia usługi. Integralność zapewnia, że informacje 

są wiarygodne i wolne od nieautoryzowanych zmian. Dostępność zapewnia dostępność informacji i 

systemów upoważnionym osobom w zaplanowany sposób iw zaplanowanych okresach. 

Przejrzystość - ta wartość zapewnia, że wszyscy będą otwarci, uczciwi i na pierwszym miejscu w 

prowadzeniu swojej działalności. 

Współpraca - organizacja powinna wierzyć w różnorodność pomysłów. Zbiorowa siła umysłu 

wszystkich ludzi w organizacji jest silniejsza niż najinteligentniejsza osoba w organizacji. W ten sposób 

włączenie innych ludzi i pomysłów w czyjeś projekty oraz zaangażowanie w dyskusje i konstruktywna 

krytyka w celu udoskonalenia jakiejkolwiek idei zapewni, że produkt końcowy będzie wyższej jakości. 

Ciągłe doskonalenie - Cyberbezpieczeństwo nie jest stanem - raczej jest to proces ciągły. Dlatego ciągłe 

doskonalenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Ludzie muszą stale się kształcić. Muszą stale 

zastanawiać się nad sposobami ulepszenia organizacji, procesów pracy i produktów. Muszą się uczyć i 

przyjmować nowe technologie oraz współpracować z kolegami z branży i innymi ekspertami 

uczestnicząc i prezentując na konferencjach, dzieląc się pomysłami i przez uczenie się od innych, aby 

organizacja nadal była wśród liderów na swoim rynku. 

Upełnomocnienie - Skuteczne organizacje są zwinne i podejmują więcej decyzji w dowolnym 

momencie. Upełnomocnienie oznacza, że każda osoba będzie liderem, a nie wyznawcą i bierze 

odpowiedzialność za działania. Ludzie mogą być liderami w tym, co robią. Przywództwo nie pochodzi z 

pozycji. Raczej pochodzi od ludzi, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia tego, co robią i zapewniają, 

że jest to robione z wysoką jakością, dumą i własnością. Oznacza to również wskazanie braków i 

możliwości poprawy. Zasada ta gwarantuje, że decyzje będą podejmowane na najniższym możliwym 

poziomie organizacji, a nie na najwyższym poziomie. Pozwoli to na podejmowanie większej liczby 

decyzji przez organizację i doprowadzi do lepszej jakości i terminowej obsługi klientów. 



Współpraca w zakresie konwergencji i strategicznego przywództwa 

Odpowiednia strategia organizacyjna i przywództwo w zakresie cyberbezpieczeństwa wymagają 

najwyższych warstw wykonawczych do zaangażowania w strategiczną współpracę przywódczą. Udział 

i włączenie strategów informatycznych i cyberbezpieczeństwa w te strategiczne dyskusje stały się 

kluczowe dla sukcesu organizacji. Wynika to z istotnej roli technologii informacyjnej (IT) i 

cyberbezpieczeństwa w misji organizacji. W tym nowym świecie trzy obszary organizacji, które 

tradycyjnie były oddzielone, muszą zostać połączone poprzez strategiczną współpracę, jeśli nie poprzez 

bezpośrednie połączenie resortowe. Obszary te to telekomunikacja, technologie informacyjne i 

urządzenia lub systemy zarządzania budynkami. Współzależności, implikacje współzależności i 

cyberbezpieczeństwa tych trzech obszarów wymagają głębokiej współpracy strategicznej. W wielu 

organizacjach działy telekomunikacji i IT naturalnie połączyły się, ponieważ telefony stały się cyfrowe i 

mogły działać na tej samej fizycznej infrastrukturze sieci, co sieć danych. Rzadko zdarza się, aby te dwa 

działy działały dziś osobno. Jednak druga konwergencja między obiektami, w szczególności systemami 

zarządzania budynkiem i technologią informacyjną, trwa już od jakiegoś czasu. Wynika to z faktu, że 

pokoje i budynki są coraz bardziej zależne od technologii. Pojawienie się systemów 

cyberbezpieczeństwa spowodowało znaczącą konwergencję systemów bezpieczeństwa budynków, 

nadzoru wideo i systemów informatycznych. Odzyskiwanie po awarii, ciągłość działania i zarządzanie 

incydentami muszą być zaplanowane wspólnie. Współpraca i komunikacja z pracownikami, partnerami 

biznesowymi, klientami, członkami społeczeństwa - stały się niezwykle ważne dla każdej organizacji. 

Wiedza rośnie w niesamowitym tempie. Niemożliwe jest poznanie każdego aspektu problemu - bez 

względu na to, jak mądrzy jesteśmy. Tak więc niezbędna stała się zbiorowa mądrość i 

interdyscyplinarne rozwiązania. W przypadku prawie każdego problemu lub problemu istnieje 

potrzeba współpracy i komunikacji. Ponieważ globalne zespoły wirtualne stały się normą - kiedy 

potrzebujemy eksperta w czymś, możemy uzyskać tego eksperta z dowolnego miejsca na świecie. Ta 

nowa konwergencja wpłynęła na planowanie przestrzeni roboczych, a także na technologię 

wykorzystywaną w tych obszarach roboczych. Meble, oświetlenie, audio, wideo, systemy komfortu, 

systemy bezpieczeństwa, kontrola dostępu - przeplatają się. Systemy bezpieczeństwa, kontrola 

dostępu do budynków, identyfikatory, systemy biometryczne, monitory promieniowania, skanery ciała 

- wszystko to może i jest często wdrażane w tej samej infrastrukturze i jest zarządzane przez jednolity 

zespół. Widzimy także Internet Rzeczy, który staje się rzeczywistością. Ta zbieżność jest przyspieszana 

dzięki rosnącemu uzależnieniu IT od urządzeń. Zasilanie, meble - funkcjonalne i ergonomiczne, 

tłumienie ognia, HVAC, systemy monitorowania, okablowanie - wszystko wymaga wspólnego 

planowania. Przy ograniczonych zasobach organizacyjnych - nie możemy pozwolić sobie na 

marnowanie - i musimy to zrobić za pierwszym razem. W miarę możliwości musimy zaplanować 

wszystkie możliwe usługi organizacyjne w ramach wspólnej infrastruktury. Chociaż istnieje potrzeba 

współpracy, współpraca nie jest łatwa i nie odbywa się automatycznie. Musimy zrozumieć, jak działa 

współpraca i zaplanować tę współpracę. Zmiany organizacyjne mogą wymusić współpracę - lub może 

to nastąpić w sposób organiczny przez ludzi decydujących się na właściwe działanie dla organizacji - 

poprzez proces strategicznej współpracy. Wtedy liderzy organizacyjni z różnych działów wspólnie 

planują przyszłość organizacji. Opracowują najlepsze rozwiązania zbiorowe dla organizacji - a nie 

najlepsze rozwiązania dla ich działu lub osobiście. Współpraca strategiczna to nie tylko grupa ludzi 

pracujących razem. Są to liderzy strategiczni - bardzo różniący się od siebie - którzy wspólnie 

opracowują strategię organizacyjną, karmiąc się wzajemnie. Taka współpraca ma jeden kluczowy 

element: misja organizacji jest najważniejsza - wszystko jest zaplanowane, aby zapewnić wzmocnienie 

misji organizacyjnej. Wydatki, zmiany, wybory dostawców, przejścia, zarządzanie ryzykiem i wiele 

innych funkcji są planowane wspólnie. Istnieje przejrzysty podział planów. Ponieważ ludzie pochodzą 

z różnych perspektyw, istnieje konstruktywny konflikt pomysłów. Te różne perspektywy są niezbędne. 



Potrzebujemy ludzi, aby powiedzieć, że pomysł jest głupi. Nie ma nic złego w posiadaniu głupiego 

pomysłu - wszyscy je mamy - kluczem jest upewnienie się, że ktoś to zaznaczy, zanim zrealizujemy głupi 

pomysł. Musimy się upewnić, że ktoś pomoże nam dopracować pomysł w genialny pomysł. To właśnie 

osiąga współpraca strategiczna w organizacji. Wyrażenie głupich pomysłów powinno być oczekiwane i 

akceptowane. Innowacyjne pomysły często wydają się głupie, gdy się je wyraża. Staje się szkodliwe 

tylko wtedy, gdy ludzie mają tak wielkie ego, że zgniatają konstruktywną krytykę i nie akceptują 

ważnych sugestii, które przekształcą ich głupie pomysły w genialne. Ostateczny pomysł powinien być 

zawsze zbiorowym pomysłem , który obejmuje zbiorową mądrość wszystkich różnych perspektyw - 

taką, którą wszyscy będą wspierać. To strategiczna współpraca. Możemy się zastanawiać, czy struktura 

organizacyjna jest ważna. Struktury organizacyjne mogą być przeszkodą lub katalizatorem. Jednak 

właściwe przywództwo i właściwi ludzie są ważniejsi niż struktury organizacyjne. Doświadczyłem 

strategicznej współpracy nawet wtedy, gdy obiekty, telekomunikacja i IT były osobnymi działami - po 

prostu dlatego, że mieliśmy odpowiednich liderów w tych organizacjach. Przywódcy ci pokonali granice 

organizacyjne dla dobra organizacji. Jeśli mamy niewłaściwych ludzi na stanowiskach kierowniczych, 

nawet konwergentna organizacja nie będzie działać. Wymuszone zmiany organizacyjne z 

niewłaściwymi ludźmi na stanowiskach kierowniczych mogą spowodować kilka problemów: 1) ludzie, 

którzy odnieśliby sukces w oddzielnych środowiskach, teraz będą nieskuteczni w środowisku 

konwergentnym; 2) ludzie mogą faktycznie zacząć działać przeciwko strukturze organizacyjnej i 

sprawić, że zawiedzie; i 3) mogą odejść. Musimy uznać, że decydując się na połączenie organizacji i 

departamentów, musimy zwracać uwagę na ludzi. Ludzie mogą zazwyczaj przejść - ale mogą 

potrzebować przekwalifikowania. Mogą potrzebować coachingu przywództwa i mogą potrzebować 

pomocy w nauce działania w zespole. Mogą również potrzebować asystentów, aby nadrobić 

umiejętności, których nie posiadają. Zwracanie uwagi na ludzi jest bardzo ważne w prowadzeniu 

organizacji i planowaniu konwergencji. Wszyscy mamy uczucia, emocje - normalne ludzkie cechy i 

potrzeby. Możemy umieścić najjaśniejszą osobę w niewłaściwej pracy, a osoba nie powiedzie się. Z 

drugiej strony, jeśli umieścimy ludzi na stanowiskach, które są dla nich odpowiednie, często pokonają 

swój początkowy brak umiejętności - dzięki swojej czystej pasji do pracy - która skłoni ich do uczenia 

się i doskonalenia. Najważniejsze jest, aby nigdy nie umieszczać ludzi na stanowiskach, które nie będą 

im się podobać i nie chcą być. Współpraca strategicznego przywództwa w najwyższych warstwach 

kierowniczych organizacji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. 



Zarządzanie korporacyjnym cyberbezpieczeństwem 

Strategia zarządzania każdej organizacji musi koncentrować się na misji. Zarządzanie musi rozpocząć 

się od zarządu, dyrektora generalnego i na najwyższych szczeblach organizacji, a nie na niższych 

poziomach technicznych. Podejście organizacji do realizacji misji musi być otwarte i zrównoważone, 

aby zapewnić udział, zaangażowanie i wkład wszystkich zainteresowanych stron. Takie włączenie i 

równowaga muszą przenikać ramy zarządzania organizacją. Ta struktura ma następujące cele: 

* Ustanawia kulturę i ton postępowania.

* Określa ramy podejmowania decyzji, odpowiedzialności i integralności ; w tym role, obowiązki i

kodeks postępowania. 

* Ustanawia strategiczną wizję technologii informacyjnej.

* Zachęca i wpływa na każdego, aby pomóc osiągnąć cele.

* Zachęca do przejrzystości.

* Dostosowuje zarządzanie ryzykiem do misji i zapewnia zgodność.

* Zapewnia należytą staranność i monitorowanie zachowań, operacji i praktyk zarządczych.

* Zapewnia skuteczne kontrole, metryki i egzekwowanie zasad i decyzji.

* Zapewnia przejrzystość i komunikuje politykę bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa

cybernetycznego. 

* Sprawia, że zarządzanie organizacyjne w całej organizacji

Już stwierdziliśmy, że cyberbezpieczeństwo lub zapewnienie informacji to strategiczne 

(ukierunkowane na misję) zarządzanie technologiami informatycznymi i systemami, które 

maksymalizują poufność, integralność i dostępność informacji przy użyciu zrównoważonej kombinacji 

technologii, polityki i ludzi, a jednocześnie stale się poprawiają. Technologia i polityka są ważnymi i 

wymaganymi składnikami cyberbezpieczeństwa. Jednak silny nacisk na ludzi jest ważny z 

następujących powodów: 

* Dane badawcze z ostatnich 5 lat pokazują, że od 80 do 90% incydentów bezpieczeństwa w

amerykańskiej opiece zdrowotnej są powodowane przez ludzi wewnątrz organizacji. Ludzie są 

najważniejszym elementem programu cyberbezpieczeństwa lub zapewnienia informacji 

* Ludzie mają wybór zachowania

* Technologia lub sama polityka nie reguluje zachowania

* Kultura wpływa na zachowanie

* Do wdrożenia wymagane jest zaangażowanie kierownictwa na wszystkich warstwach kultury.

* Aby osiągnąć sukces, wymagane jest wsparcie i zakup od osób na wszystkich warstwach.

Skupienie się na ludziach ma wysoki zwrot z inwestycji z następujących powodów: 

* Inwestycje w ludzi są tańsze niż inwestycje w technologię

* Rozwój siły roboczej zwiększa produktywność i innowacyjność organizacji.

* Kultura reguluje zachowanie ludzi.



* Kultura jest z czasem rozwijana i wzmacniana.

* Silna kultura cyberbezpieczeństwa lub zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczy główne

źródło naruszeń w organizacjach. 

Kluczowe komponenty zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym 

• Wartości - organizacja musi przyjąć zestaw wartości.

• Rekrutacja - organizacja musi rekrutować i zatrzymywać ludzi, którzy odzwierciedlają wartości

organizacyjne. 

• Polityki - muszą spełniać wszystkie wymogi prawne, regulacyjne i organizacyjne być odzwierciedlone

w wykonalnych politykach. 

• Zaangażowanie i innowacje - wszyscy członkowie organizacji muszą być zaangażowani w misję

organizacji i aktywnie działać na rzecz poprawy obszarów, w których pracują. 

• Zaangażowanie kierownictwa we wszystkich warstwach - wartości organizacyjne, praktyki, zasady i

wzmocnienie muszą być wspierane przez kierownictwo we wszystkich warstwach organizacji. 

• Przejrzystość - zanim będziemy mogli naprawić błędy, musimy przyznać się ludziom , że te wady

istnieją. 

• Monitorowanie - musimy monitorować i omawiać to, co dzieje się w organizacji poprzez

monitorowanie zachowań i wyników. 

• Egzekwowanie - musi istnieć odpowiednia równowaga między pozytywnymi nagrodami a

negatywnymi konsekwencjami dla ludzi. 

• Umowy o zachowaniu poufności - każdy musi zgodzić się na odpowiednie klauzule o nieujawnianiu,

które chronią organizacje - zazwyczaj na wieczność. 

• Organizacja - struktura organizacyjna musi ułatwiać rozliczalność i odzwierciedlać wyraźne linie

władzy i musi ułatwiać komunikację i współpracować w całej organizacji. 

• Odpowiedzialność - kto jest odpowiedzialny za to, co musi być jasno określone, a odpowiednia

władza musi towarzyszyć odpowiedzialności. 

Kluczowe składniki zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym 

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym wymaga aktywnego zaangażowania kilku 

kluczowych składników, a organizacja musi mieć strategię zaangażowania tych kluczowych 

interesariuszy w strategię zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym i ryzykiem biznesowym: 

• Zarząd - ryzyko i strategia powinny być wyjaśnione w kategoriach biznesowych oraz tego, jak

negatywne zagrożenia zagrażają misji i jak pozytywne ryzyko stwarza szanse na kontynuację misji. 

• Zespół wykonawczy - musi zaangażować się w strategiczną współpracę.

• Urzędnicy ds. Prawnych i ryzyka - muszą utrzymywać puls na krajobrazie prawnym i regulacyjnym

oraz przekładać je na wymogi organizacyjne i opracowywać odpowiednie analizy wpływu wszystkich 

ryzyk w sposób ciągły. 



• Zasoby ludzkie - rozwój rekrutacji, onboarding, szkolenia i strategia rozwoju zasobów ludzkich wokół

wartości organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu, że praktyki wynagrodzeń i retencji 

odzwierciedlają sprawiedliwość, rzeczywistość rynkową i wartości organizacji. 

• Zarządzanie umowami - musi zaktualizować warunki umowy i ustanowić odpowiednie środki

umowne w przypadku niewykonania umowy, odszkodowania za naruszenia bezpieczeństwa, 

odpowiednią obsługę ryzyka i zarządzanie personelem. Proste umowy o poziomie usług nie są już 

wystarczające. 

• Kierownictwo średniego szczebla - musi przełożyć misję, wartości i politykę na pracę i praktyki

operacyjne oraz procedury i stale monitorować ich przestrzeganie. 

• Pracownicy organizacyjni - przyjmują misję organizacyjną i wartości w swojej pracy oraz rozwijają i

praktykują kulturę cyberbezpieczeństwa. 

• Organy regulacyjne / legislacyjne - zapewniają ramy prawne i polityczne, które rzeczywiście

zwiększają cyberbezpieczeństwo, nie stając się niepotrzebnym i kosztownym obciążeniem zgodności 

bez rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego. 

• Publiczne - włącz praktyki cyberbezpieczeństwa w życie zawodowe i osobiste, rozmawiaj z ich

portfelami i głosami. Organizacje nagradzające, które utrzymują  lepsze bezpieczeństwo cybernetyczne 

i karać organizacje, które są niedbałe i nieczułe na informacje. Zadawaj proste pytania, takie jak: „Czy 

moje informacje są przechowywane w sposób zaszyfrowany?” „Jakie zabezpieczenia masz w celu 

zapewnienia, że moje dane osobowe, którym ufam, będą chronione?” „Czy będziesz sprzedawać moje 

poufne informacje innym? 

Wymagania dotyczące sukcesu 

• Powiązanie i wsparcie od kluczowych składników - organizacje muszą opracować struktury i procesy,

aby połączyć się z ich kluczowymi składnikami i regularnie prowadzić z nimi dialog. Organizacje muszą 

edukować i zapewniać przejrzystość swoich praktyk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego 

swoim członkom i uzyskać akceptację tych praktyk. 

• Partnerstwo i współpraca z bazą użytkowników - organizacje muszą uzyskać współpracę ze swoją

bazą użytkowników informacji poprzez rozwój reprezentatywnej polityki, szerokie zaangażowanie w 

ulepszenia cyberbezpieczeństwa i innowacje. Baza użytkowników musi być również zaangażowana w 

nadzór i czujność - 1000 oczu jest lepszych niż jedno. 

Mistrzowie cyberbezpieczeństwa lub zapewniene informacji 

Aby zaangażować wszystkich członków organizacji, należy ustanowić mistrzów cyberbezpieczeństwa 

lub zapewnienie informacji w każdej jednostce organizacyjnej. Ci mistrzowie pomogą wdrożyć, 

utrzymać i ulepszyć udaną kulturę cyberbezpieczeństwa. Ich główną rolą będzie służenie jako łącznik 

między grupą roboczą / interesariuszem a organizacją zarządzania przedsiębiorstwem. Pomogą one 

upewnić się, że członkowie ich grupy roboczej / interesariuszy są świadomi zasad i wymogów, a także 

mogą pomóc w ujawnieniu obaw i proponowanych zmian. Pomogą także zapewnić, że nowi członkowie 

w swoich grupach roboczych będą informowani i świadomi praktyk cyberbezpieczeństwa oraz ich 

własnych ról i obowiązków w zakresie utrzymania i poprawy środowiska. 

Czynniki, które determinują skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym 



• Poziom organizacyjny w zakresie zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym - im wyższy poziom

, na którym rozpoczyna się zarządzanie cyberbezpieczeństwem, tym bardziej prawdopodobne 

osiągnięcie sukcesu 

• Rola CIO i poziom raportowania - organizacje, które traktują CIO jako kierownicy techniczni nie będą

w stanie opracować odpowiedniej strategii cyberbezpieczeństwa. Zamiast tego CIO muszą być 

kierownictwem biznesowym, którzy rozumieją, jak powiązać IT i cyberbezpieczeństwo z misją. 

Kierownicy ci muszą zgłaszać się do najwyższych szczebli organizacji w celu uzyskania odpowiednich 

uprawnień i wpływu na strategię organizacyjną. 

• Zaangażowanie kierownictwa wykonawczego - bez zaangażowania kierownictwa najwyższego

szczebla, zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym zakończy się niepowodzeniem. Organizacja 

może mają doskonałą technologię i politykę, ale są nierówne i nieodpowiednie wdrożenie, przyjęcie i 

egzekwowanie. 

• Dobroczynne zarządzanie - gdy kierownictwo zajmuje się pracownikami, pracownicy dbają o

organizację. To proste ludzkie zjawisko. 

• Upodmiotowienie pracowników - kiedy ludzie czują, że mogą coś zmienić, będą . Kiedy organizacje

nie angażują się  i wzmacniają całej siły roboczej w strategii siła robocza jest apatyczna dla organizacji. 

• Egzekwowanie polityki - ludzie muszą mieć poczucie, że polityka ma sens albo nie pójdą za nimi.

Kierownictwo musi stosować się do zasad i ustanawiać pozytywne i negatywne nagrody, aby kierować 

zachowaniem. 

• Monitorowanie - jeśli ludzie uważają, że ich zachowanie jest monitorowane, są większe szanse, że

będą wykazywać pożądane zachowanie. 

• Kultura bezpieczeństwa informacji - kultura bezpieczeństwa informacji jest silnie powiązana z

zachowaniem w zakresie bezpieczeństwa informacji 

Praktyczne kroki w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie cyberbezpieczeństwa 

Oto kilka kluczowych praktycznych kroków w strategii zarządzania cyberbezpieczeństwem w 

przedsiębiorstwie: 

• Zidentyfikuj wartości dla organizacji i uzyskaj wpis od najwyższej poziomy organizacji.

• Zapewnienie, że bezpieczeństwo informacji i prywatność są składnikami tych wartości.

• Zidentyfikuj organizację zarządzającą.

• Rozwijanie polityki poprzez proces partycypacyjny.

• Rozwijanie, wzmacnianie, monitorowanie i egzekwowanie wartości i polityk.

• Opracuj mechanizm informacji zwrotnej dla pomysłów i innowacji.

• Opracuj strukturę nagród i kar.

Pozytywny wpływ zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym 



Jedną z kluczowych korzyści płynących z powszechnego zaangażowania pracowników organizacji w 

strategię zarządzania cyberbezpieczeństwem jest gwałtowny wzrost wydajności i innowacyjności 

pracowników. Wzrasta również techniczna biegłość pracowników w życiu zawodowym i osobistym. To 

automatycznie zwiększa odwagę do innowacji i prowadzi do pozytywnego cyklu ciągłego doskonalenia 

i zmniejszania ryzyka. 



Zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisami 

Strategia zarządzania ryzykiem i zgodności musi iść w parze ze skuteczną strategią zarządzania 

przedsiębiorstwem. Następujące dziesięć obszarów zarządzania ryzykiem i zgodności powinno zostać 

uwzględnione przez każdą organizację: 

• Klasyfikacja systemu i danych

• Kontrola bezpieczeństwa

• Zarządzanie dostępem

• Bezpieczna infrastruktura i przetwarzanie w chmurze

• Szyfrowanie danych

• Kontrola tras

• Ciągłość operacji i odzyskiwanie po awarii

• Nadzór zgodności

• Prywatność

• Umów o zakazie ujawniania

1. Klasyfikacja systemu i danych

Wszystkie systemy i dane powinny być klasyfikowane zgodnie z wymaganym poziomem ochrony 

danych. Można stosować kategorie wysokiego ryzyka, umiarkowanego ryzyka i niskiego ryzyka. 

Dane wysokiego ryzyka 

Systemy i dane zawierające chronione informacje zdrowotne (PHI) a Informacje personalnie 

identyfikowalne (PII) podlegają kilku prawa i powinny być klasyfikowane jako wysokie ryzyko. 

Federalne informacje podatkowe (FTI) należy również zaklasyfikować jako wysokie ryzyko. Dane 

federalne i wojskowe systemy mają własne systemy klasyfikacji. 

Umiarkowane dane dotyczące ryzyka 

Dane, które nie zawierają PHI, PII lub FTI, ale zawierają dane wrażliwe, poufne lub zastrzeżone 

informacje powinny być traktowane jako umiarkowane dane o ryzyku. 

Dane o niskim ryzyku 

Wszystkie pozostałe dane należy uznać za niskie ryzyko. 

2. Kontrola bezpieczeństwa

Należy zastosować wielowarstwową architekturę kontroli bezpieczeństwa. Należy stosować 

zrównoważone ramy trzech rodzajów kontroli: technologia, polityka i procedury oraz zarządzanie 

ludźmi. 

3. Zarządzanie dostępem

Wszyscy pracownicy, którym udzielono dostępu do systemów i danych, powinni mieć swoją tożsamość, 

mieć dostęp, czas dostępu, poziom dostępu (administrować systemem, czytać, pisać, modyfikować, 

usuwać) i szkolić w celu właściwego korzystania z dostępu, sprawdzać i zatwierdzać w pisanie zarówno 



przez upoważnione osoby, jak i na bieżąco. Dostęp powinien być udzielany ściśle według tego, co jest 

wymagane do wykonywania funkcji zadania. Dostęp powinien zostać sprawdzony i odwołany lub 

zmodyfikowany za każdym razem, gdy zmienia się funkcja zadania. Dokumentacja wszystkich osób 

zatwierdzających dostęp i osób, którym udostępniono dostęp, powinna być regularnie aktualizowana 

i sprawdzana. 

4. Bezpieczna infrastruktura i przetwarzanie w chmurze

Infrastruktura wykorzystywana do świadczenia usług powinna wykorzystywać warstwową architekturę 

bezpieczeństwa z fizyczną i logiczną segmentacją użytkowników i systemów w zależności od ryzyka. 

Takie podejście oparte na ryzyku powinno być stosowane przez wszystkich dostawców przetwarzania 

w chmurze w dowolnym środowisku przetwarzania w chmurze używanym przez organizację. 

5. Szyfrowanie danych

Wszystkie chronione dane w spoczynku i w ruchu powinny być szyfrowane przy użyciu odpowiedniej 

technologii. Wszyscy pracownicy organizacyjni powinni być zobowiązani do korzystania z odpowiedniej 

technologii szyfrowania, aby chronić laptopy, tablety, pendrive'y i inne urządzenia, które mogą być 

łatwo zgubione, źle umieszczone lub skradzione. 

6. Trasy audytu

Cały dostęp do systemów i danych, a także zmiany w systemach i danych powinny być rejestrowane i 

dostępne do celów kontroli. Administratorzy systemu nie powinni mieć dostępu do modyfikacji lub 

usuwania tych dzienników. Dzienniki te i ścieżki audytu powinny być okresowo i systematycznie 

przeglądane przez niezależną stronę trzecią. 

7. Ciągłość operacji i przywracanie po awarii

Należy opracować i utrzymywać plan odzyskiwania po awarii, który obejmuje plan ciągłości operacji. 

Plan ten powinien zostać poddany przeglądowi i zatwierdzony przez kierownictwo i sprawdzony pod 

kątem dokładności i zgodności co najmniej raz w roku. Te zatwierdzenia i testy powinny być 

udokumentowane, a wyniki udostępniane publicznie. 

8. Nadzór nad zgodnością

Należy użyć niezależnej usługi weryfikacji i walidacji zapewnić nadzór zgodności. Ta usługa zapewni 

kierownictwu organizacji z okresowymi raportami, analizą poziomów ryzyka i lukami w zgodności, 

zaleceniami kroków zaradczych i śledzeniem właściwego rozdysponowania tych ryzyk. 

9. Prywatność

Wszystkie odpowiednie zasady ochrony prywatności istotne dla branży organizacji powinny być 

włączone do polityki i zgodności ram organizacji. 

10. Umowy o zachowaniu poufności

Wszyscy pracownicy związani z organizacją powinni mieć obowiązek potwierdzić, że przeczytali i 

zrozumieli ochronę danych zasady i podpisuj umowy o zachowaniu poufności z wieczystym 

obowiązkiem ochrony informacji. 



Dramatyczne zmiany w roli CIO 

Dawno, dawno temu, technologia informacyjna była wykorzystywana wyłącznie do funkcji płac, 

księgowości, finansów i zasobów ludzkich organizacji. IT wymagało pisania kodu i wykonywania funkcji 

obliczeniowych. W ten sposób zainicjowano oryginalną koncepcję menedżerów IT raportujących do 

dyrektora finansowego (CFO) lub wiceprezesa administracji i finansów. Jednak pojawienie się sieci i 

Internetu zmieniło wszystko. Dzisiaj IT nie ma prawie pojęcia o komputerach ani pisaniu kodu. 

Dzisiejsza technologia informacyjna dotyczy rozwoju biznesu, marketingu, zarządzania relacjami, 

komunikacji, rekrutacji, kapitału intelektualnego, a co najważniejsze - zróżnicowania biznesowego. To 

nowe środowisko sprawiło, że dział IT stał się silnikiem przychodów i krytyczną funkcją. Chief 

Information Officer (CIO) jest obecnie najważniejszym partnerem Chief Executive Officer (CEO). 

Wizjonerscy dyrektorzy generalni, którzy uznali i przyjęli tę zmianę, odnieśli niesamowite korzyści z 

tego wspaniałego partnerstwa - podobnie jak ich organizacje i klienci. Organizacje, takie jak 

uniwersytety, były w stanie rozszerzyć swoje rynki na całym świecie. Zespoły mogły współpracować na 

całym świecie, a dostęp do wiedzy stał się uniwersalny i niedrogi. Zmieniono wzorce pracy. Ludzie nie 

chodzili już do pracy w określonym czasie - raczej pracowali z dowolnego miejsca i kiedy tylko chcieli. 

Gdy technologia zaczęła napędzać misję organizacji, zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat, rola dyrektora 

ds. IT zaczęła ewoluować od roli operacyjnej do roli strategicznej. W tym samym czasie rola przeszła z 

sali komputerowej do sali posiedzeń zarządu. Prawie wszystkie projekty dziś stały się projektami 

informatycznymi; i muszą być prowadzone przez sprawdzonych kierowników IT, aby zapewnić sukces. 

Wreszcie, zwiększona koncentracja na cyberbezpieczeństwie stała się integralną częścią roli Chief 

Information Officer. Na pierwszy rzut oka, ze względu na cel biznesowy, wiele projektów może 

wydawać się projektami opieki zdrowotnej lub projektami rozliczeniowymi lub projektami 

marketingowymi lub projektami edukacyjnymi. W przeszłości projekty te mogły być z powodzeniem 

prowadzone przez kadrę kierowniczą bez zaplecza informatycznego. Obecnie, biorąc pod uwagę ich 

złożone i precyzyjne wymagania technologiczne i cyberbezpieczeństwa, wymagają dyscypliny 

zarządzania projektami IT i sprawdzonych kierowników IT, którzy będą nimi przewodzić. Podczas gdy 

dyrektorzy biznesowi mogą zdecydować, co należy zrobić, dyrektorzy IT muszą zdecydować, jak to 

zrobić. Przetwarzanie w chmurze i konieczność ograniczenia kosztów infrastruktury dodatkowo 

zwiększyły złożoność - konieczność zarządzania umowami i ich ryzykiem. Potrzebujemy również 

planów wycofania się, jeśli relacja dostawcy usług w chmurze okaże się kwaśna - lub dostawca usług w 

chmurze przestanie działać lub zostanie przejęty. Przepisy te muszą znaleźć odzwierciedlenie w 

umowach. Zmiany te wymagają nowego rodzaju CIO. Jednak widzę wysoki stopień niespójnego 

wdrażania w środowisku biznesowym, a rola CIO jest nadal szeroko rozumiana. W niektórych 

organizacjach dyrektor ds. Informatycznych jest częścią gabinetu dyrektora generalnego. Ta osoba jest 

w pełni poinformowana i zaangażowana w strategię biznesową. Technologie informacyjne w tych 

organizacjach są postrzegane jako zasób strategiczny - coś, co przesuwa organizację do przodu. W 

innych organizacjach dyrektor ds. Informatyki może zgłaszać się do dyrektora finansowego lub innej 

roli niższej w organizacji. Technologie informacyjne w tych organizacjach są postrzegane jako centrum 

kosztów, a decyzje technologiczne rzadko mają charakter strategiczny. Organizacje, które rozumieją 

rolę CIO - i umiejętności wymagane do jej spełnienia - ustanowienie odpowiednich struktur 

raportowania i skoncentrowanie wysiłków rekrutacyjnych na znalezieniu liderów IT zorientowanych na 

biznes z silnymi umiejętnościami w komunikacji i budowaniu relacji. Organizacje, które nie rozumieją 

roli, mogą po prostu zastąpić dyrektora lub menedżera technologii informatycznych bez zmiany 

uprawnień, raportowania relacji lub wymaganych umiejętności. CIO musi inwestować w przyszłość i 

wydawać znaczną ilość środków na badania i rozwój, innowacje, unikanie problemów i zarządzanie 

ryzykiem. Organizacja, w której dyrektor finansowy ma prawo weta wobec dyrektora ds. 

Informatycznych, często rezygnuje z wielu inwestycji w strategiczną technologię i bezpieczeństwo 



cybernetyczne. Gdy problemy się pojawią, jest już za późno! Wielokrotnej stagnacji technologii lub 

stagnacji cyberbezpieczeństwa nie da się naprawić w jednej chwili. Uszkodzeń reputacji organizacyjnej 

nie można cofnąć. Niestety, nawet jeśli dyrektor finansowy jest odpowiedzialny, dyrektor ds. 

Informatycznych poniesie konsekwencje, gdy pojawią się problemy. Empiryczne przykłady tego 

zjawiska są dość powszechne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym i osobiście ich 

doświadczyłem. Inną częścią problemu jest to, że wielu przywódców instytucjonalnych nadal postrzega 

rolę CIO jako rolę techniczną.  Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy ktoś z tytułem / rolą CIO nie jest 

wystarczająco zaangażowany w naukę biznesu lub próbuje dostosować strategię technologiczną do 

misji biznesowej. Wielu dyrektorów ds. Informatyki również nie włączało cyberbezpieczeństwa do 

swojej strategii. Czasami są zbyt zakochani we wdrażaniu najnowszej technologii lub niezdolni do 

powiązania przejęcia, pomysłu lub propozycji z misją biznesową. Widziałem dyrektorów ds. 

Informatyki dużych instytucji, którzy skupiali się wyłącznie na odwiecznym cyklu odświeżania 

technologii przez dostawców - coś, co może słusznie zyskać reputację bycia kasą pieniędzy. Niektórzy 

z tych CIO nawet szydzili z innych za to, że nie mieli najnowszego i najlepszego w tym, co mieli. Ci CIO 

nie rozumieją, że każda inwestycja musi mieć wyraźne korzyści w realizacji misji organizacji i musi 

odnosić się do priorytetów organizacyjnych lub w jakiś sposób służyć do odróżnienia instytucji. Cykl 

odświeżania powinien być powiązany z krytycznym projektem, którego potrzebuje organizacja. Wiele 

aktualizacji jest całkowicie niepotrzebnych i służy po prostu jako źródło przychodów dostawcy. 

Niektórzy CIO mogą mieć barierę językową. Często słyszałem skargę „Mój prezydent nie rozumie 

technologii”. Nie możemy oczekiwać, że dyrektor generalny organizacji zrozumie technologię. Jednak 

większość dyrektorów generalnych ma cele biznesowe, które chce osiągnąć, i dopóki skupiamy się na 

tych celach i pracujemy nad powiązaniem strategii technologii i cyberbezpieczeństwa z misją, 

większość dyrektorów generalnych będzie słuchać. Rozmowa musi dotyczyć celów biznesowych, 

tworzenia wartości, posuwania się naprzód, przewagi konkurencyjnej lub wyróżnienia dla organizacji - 

a nie technologii. 



Siedem podstawowych funkcji CIO 

Jakie są funkcje CIO? Kilka lat temu, kiedy nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa w LinkedIn, okazało 

się, że nie mają ani CIO, ani Głównego Oficera Bezpieczeństwa Informacji (CISO). Kierownictwo 

LinkedIn wyjaśniło, że ich wiceprezes ds. technicznych i wiceprezes ds. operacyjnych wykonują funkcje 

CIO i CISO. Z pewnością pod względem kwalifikacji osobistych kierownictwo może mieć umiejętności 

wykonywania roli CIO. Dyrektorzy ds. IT mają jednak znacznie szerszą perspektywę organizacji w 

porównaniu z perspektywą kierownika jednostki jednofunkcyjnej. W 2010 roku, opracowano ten 

prosty model graficzny, aby zilustrować te funkcje, ułatwić dyskusje i wyjaśnić rolę CIO innym. Ważne 

jest, aby pamiętać, że wiele z tych funkcji jest nowych i nigdy nie było częścią typowej funkcji dyrektora 

lub menedżera technologii informatycznych. 

Chociaż cele poufności, integralności i dostępności istnieją już od dawna, jako holistyczna dyscyplina, 

a nawet słowo, cyberbezpieczeństwo ma zaledwie dziesięć lat! Jednak jest to obecnie integralna część 

roli CIO. Budowanie i utrzymywanie relacji w przeszłości nie miało większego znaczenia - podstawowa 

rola działała - „utrzymywać sprawność”. Oto siedem kluczowych funkcji: 

1. Planowanie strategiczne

2. Budowanie i utrzymywanie relacji

3. Cyberbezpieczeństwo

4. Niezawodność i jakość

5. Projekty i usługi

6. Promowanie organizacji

7. Budowanie zespołu

Dla wszystkich stało się jasne, że inne role IT, takie jak wiceprezes ds. technicznych, wiceprezes ds. 

operacyjnych, a nawet dyrektor działu IT, nie obejmują wszystkich siedmiu podstawowych funkcji CIO. 

Chociaż wiele z tych funkcji można z powodzeniem delegować, CIO musi osobiście skupić się na 

budowaniu zespołu, relacjach i promowaniu organizacji - zachowując puls na innych obszarach 

funkcjonalnych. Budowanie zespołu ma teraz kluczowe znaczenie dla roli CIO. Sukces szybko stanie się 

nieuchwytny, jeśli ta krytyczna funkcja zostanie delegowana lub abdykowana. Chociaż wszyscy CIO są 

odpowiedzialni za wszystkie siedem funkcji, większość będzie musiała dzielić się odpowiedzialnością z 

kluczowymi zastępcami i innymi liderami, którzy tworzą główny zespół kierowniczy CIO. Na przykład, 

ze względu na rosnącą złożoność i potrzebę strategicznego skupienia się na cyberbezpieczeństwie, 

większość organizacji będzie potrzebować oddzielnego bezpieczeństwa informacji i / lub urzędnicy ds. 

prywatności informacji. W niektórych przypadkach te wyznaczone stanowiska są wymagane przez 

prawo. Jednak ze względu na różne wymagania w zakresie umiejętności ważne jest staranne dobranie 

odpowiedniego lidera dla każdego obszaru. Równie ważne jest zapewnienie, że wszyscy liderzy 

funkcjonują jako spójny zespół i wspólnie pracują nad wzajemnym sukcesem i ogólnym sukcesem 

organizacji. Budowanie i zarządzanie relacjami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, ma 

kluczowe znaczenie dla CIO w celu rozpoznania priorytetów, trendów, pojawiających się problemów i 

możliwości. Dyskusje i zaangażowanie z innymi przedstawicielami branży pomoże zweryfikować i 

dopracować strategie oraz zapewnić ciągłe uczenie się. Relacje są również niezbędne w promowaniu 

organizacji. Promowanie organizacji poprzez ciągłą analizę i dyskusję na temat wpływu IT na resztę 

organizacji w znaczący sposób łączy funkcję IT z jej interesariuszami. Wiąże sukces programów i 

inicjatyw z sukcesem IT. Promuje efektywne korzystanie z usług IT i zapewnia zrozumienie, w jaki 



sposób strategia IT spełnia misję organizacji. Dla tych trzech obszarów umiejętna komunikacja i silne 

umiejętności interpersonalne są kluczowymi zasobami dla CIO. Podczas gdy silne tło techniczne i / lub 

cyberbezpieczeństwo może pomóc, sukces zależy zazwyczaj od zdolności CIO do słuchania, 

komunikowania się, współpracy, budowania relacji i wspólnego rozwijania wspólnej wizji. Większość 

komunikacji strategicznej CIO musi być w prostym języku biznesowym. Na przykład strategia 

bezpieczeństwa cybernetycznego jest zwykle najlepiej wyjaśniona pod względem wartości 

ograniczonego ryzyka biznesowego, unikniętej straty finansowej lub dodatkowych generowanych 

przychodów, a nie w nieprzejrzystych terminach technicznych, takich jak „zaawansowane trwałe 

zagrożenia” lub „phishing”. punkt: Rola CIO najlepiej jest wykonywać na najwyższych szczeblach 

kierowniczych organizacji - w C-suite - powyżej poziomu inżynieryjnego lub operacyjnego. 



Błąd braku posiadania CIO 

Co zatem może się stać, jeśli organizacja nie ma CIO? Czy pozycja jest tak istotna? Dlaczego zdarza się, 

że organizacje utrzymują tę pozycję bezczynnie przez lata - czasami, aby zaoszczędzić pieniądze, 

ponieważ dyrektor generalny lub dyrektor finansowy uważa, że jest to właściwe? Dyrektor generalny 

dużego szpitala miejskiego, który nigdy nie miał CIO i postanowiłem poszukać go. Pomimo ustawy o 

technologii informacyjnej zdrowia dla zdrowia gospodarczego i klinicznego (HITECH) z 2009 r., ten 

dyrektor kontynuował politykę swojej instytucji nie zatrudniamy CIO lub CISO. Zatrudnił szanowaną 

firmę konsultingową do przeanalizowania swojego środowiska technologicznego i poinformowali go, 

że jego organizacja jest poważnie obsadzona w obszarze technologii. Podobnie jak wielu innych, przyjął 

postawę wyczekującą, mimo że HITECH wzmocnił egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony 

zdrowia i prywatności oraz zapewnił zachęty finansowe dla organizacji opieki zdrowotnej do przyjęcia 

elektronicznej dokumentacji zdrowotnej i bezpieczeństwa informacji. W 2010 r. W ramach programu 

„Znaczący użytek” rządu federalnego, podczas gdy inne organizacje otrzymały część miliardów dolarów 

w federalnych środkach motywacyjnych na wdrożenie technologii informacji o zdrowiu (HIT), ten CEO 

nie zrobił nic - dopóki ktoś nie wspomniał, że za nieprzestrzeganie przepisów pojawiły się kary. Po 

trzyletnim opóźnieniu dyrektor generalny ostatecznie zdecydował się zatrudnić CIO. Prawidłowo 

zdecydował się, aby CIO zgłosił się do niego jako członek zarządu; wyraźnie chciał, żeby ktoś miał 

strategiczną wizję. Wymagania dyrektora generalnego były rygorystyczne i stanowczo podkreślał jego 

potrzeby. 

„Chcę kogoś, kto już gdzieś wdrożył program Musimy to bardzo szybko wdrożyć - powiedział. 

Jego dział IT, rada dyrektorów i pracownicy działu kadr powtarzali to samo zdanie: „Ponieważ  program 

jest nowy, niewiele osób ma z nim rzeczywiste doświadczenie. I jest bardzo drogi. Naprawdę nie musisz 

czynić z tego kryterium zatrudnienia. Wdrożenie progrmau powinno być podobne do każdego projektu 

informatycznego, po prostu szukaj historii udanego zarządzania programami lub projektami. Ważna 

jest implementacja. Ważne jest również, aby wszyscy mogli z niej korzystać i nawigować po związanym 

z nią bezpieczeństwie i prywatności. Nasz szpital powinien również zatrudnić szefa ds. bezpieczeństwa 

informacji. ” 

„Nasz budżet jest w tej chwili ograniczony”, odparł prezes. 

„Będziesz także musiał zatrudnić kierownika projektu lub starszego inżyniera systemów, aby pomóc w 

implementacji” - powiedzieli jego doradcy. 

„Właściwie szukam CIO, który jest bardzo praktyczny, kogoś, kto może również wdrożyć i zaktualizować 

oprogramowanie” - odpowiedział w zamyśleniu dyrektor generalny. 

„Ale CIO nie pełni roli operacyjnej. Twój CIO będzie musiał śledzić wszystko, co dzieje się w branży i 

upewnić się, że to, co stało się z tą organizacją w przeszłości, nie powtórzy się. Jeśli osoba ma również 

obowiązki operacyjne, nie odniesie sukcesu w żadnej z tych funkcji. Nie ma dobrego sposobu podziału 

tych ról. Prawdziwy dyrektor ds. Informatycznych nie byłby zadowolony z roli operacyjnej ” 

odnotowała sfrustrowana grupa doradcza. 

„W naszej organizacji wszyscy, łącznie ze mną, pełnią rolę operacyjną. Wchodzę w negocjacje 

kontraktowe i rozwiązuję wiele problemów - powiedział szczerze dyrektor generalny. 

Ten rodzaj konwersacji występuje w wielu organizacjach. Uważam to za niesamowite, że trwają nawet 

dzisiaj, gdy technologia napędza wszystko, a strategia IT jest odpowiednikiem strategii organizacyjnej 

w każdej firmie, rządzie lub organizacji edukacyjnej. CIO wysokiej jakości wiedzą więcej na temat 

funkcjonowania organizacji niż jakikolwiek inny dyrektor wykonawczy na poziomie C. Nie mogą skupić 



się na dużym obrazie, jeśli są ugrzęzli w szczegółach operacyjnych. W celu dalszego rozwoju organizacje 

muszą wykorzystywać zasoby CIO. 



Dlaczego dyrektorzy finansowi nie powinni kontrolować strategii IT 

Chociaż wiele organizacji może myśleć, że struktura organizacyjna nie ma znaczenia, ma to duże 

znaczenie. Większość z nas nie chciałaby jeździć samolotem kierowanym przez kierowcę autobusu - 

chyba że kierowca autobusu miałby rzeczywiście uprawnienia do lotu samolotem! Dlaczego więc 

mielibyśmy używać naszego dyrektora finansowego do kierowania naszą strategią IT? Pewnego dnia 

przeczytałem artykuł, który mówił o dyrektorze ds. marketingu (CMO), który poświęcił więcej na IT niż 

CIO. Po dalszej lekturze dowiedziałem się ,że działy kupują to, czego chcą, a CIO musi wspierać te 

technologie. Co?! To nie jest rola CIO. W rzeczywistości brzmi to jak rola operacyjna, a nie strategiczna. 

Innymi słowy, jest to kolejna firma, w której dyrektor IT ma tytuł CIO, ale nie ma uprawnień ani roli 

strategicznej. W sektorze rządowym problem wydaje się być jeszcze gorszy. Pomimo wydawania 

niewiarygodnych kwot na IT, agencje rzadko czerpią z tego korzyści, ponieważ wydatki mogą być w 

złych rękach, bez żadnej strategii. W wielu organizacjach rządowych CIO nadal zgłaszają się do 

kierownictwa typu CFO. Budżet IT pozostaje w rękach ludzi podobnych do CFO lub w rękach różnych 

szefów programów, co powoduje rozdrobnienie wydatków. Co 12 miesięcy agencje dokonują 

ostatecznego szaleństwa na koniec roku podatkowego, aby zapewnić, że żadne pieniądze nie 

pozostaną na stole - z dużą ilością wydaną na niepotrzebną, a nawet przestarzałą technologię. Nie 

uwierzyłbyś, ile razy słyszałem, jak szefowie agencji rządowych mówią swoim ludziom: „Upewnij się, 

że na żadnym koncie nie ma pieniędzy. Nie chcemy zwracać żadnych pieniędzy. ”Najłatwiejszym 

sposobem wydawania pieniędzy jest zakup komputerów i laptopów - bez względu na to, czy ich 

potrzebujesz, czy nie. Co za niesamowity sposób na marnowanie pieniędzy podatników. Kiedy 

dyrektorzy ds. Informatyki informują dyrektorów finansowych, ci dyrektorzy finansowi często 

zakładają, że mają wiedzę specjalistyczną do podejmowania decyzji IT. W końcu zarządzanie 

informatyką było kursem na studiach MBA! Rozważmy ten ostatni przykład: liderzy programów chcieli 

tabletów ze względu na mobilność, wsparcie językowe, łatwość użycia i koszty. CIO wspierał tę 

koncepcję - był to z pewnością właściwy kierunek strategiczny - ale agencja musiałaby zainwestować 

w oprogramowanie do zarządzania szkoleniami i urządzeniami mobilnymi. Dyrektor finansowy orzekł: 

„Nie wiemy, jak wspierać tablety. Laptopy to urządzenia mobilne. Kupuj laptopy. ”Dlatego agencja 

nadal kupowała laptopy za 2000 PLN za sztukę, gdy tablety, które kosztują mniej niż 500 PLN, 

wykonałyby lepiej. Co gorsza, agencja zmarnowała okazję do pójścia naprzód. W połowie lat 80. była 

organizacja, w której cały dział IT został właśnie zwolniony przez dyrektora finansowego (wiceprezesa 

administracji i finansów). Dowiedziałem się, że organizacja zakupiła komputer mainframe o wartości 

5,5 miliona dolarów, który nigdy nie działał, a jego części zostały schowane w jakiejś szafie. Zatrudniono 

również młodego informatyka i poproszono o „sprawienie, aby ten komputer działał”. Po zbadaniu 

problemu i po dokonaniu oceny, dlaczego zakupili komputer mainframe, zdalŁ sobie sprawę z kilku 

rzeczy: 

1. Komputer mainframe był przestarzały w momencie zakupu, a sprzedawca dał im dużą zniżkę - więc

dyrektor finansowy uważał, że oszczędza pieniądze. 

2. Próba wykonania pracy na komputerze mainframe wymagałaby dodatkowych 2 milionów dolarów,

na które CFO przeznaczył budżet, ale wymagałoby od nas zatrudniania programistów i rozwijania 

niestandardowego oprogramowania - wysoce ryzykowne i czasochłonne przedsięwzięcie. 

3. Nawet gdybyśmy odnieśli sukces, komputer mainframe wykonałby tylko zapisy dotyczące płac,

księgowości i studentów i nie zrobiłby nic dla automatyzacji biura lub analizy badań, których 

potrzebowała instytucja. 

4. Strategia byłaby niewłaściwa na razie. Sieć lokalna obejmująca trzy budynki wykorzystująca głównie

oprogramowanie półkowe (które można dostosować) pozwoliłaby na wszystkie funkcje biznesowe 



potrzebne instytucji: księgowość, finanse, listy płac, rejestry studentów, automatyzację biura, wsparcie 

badań za pomocą oprogramowania statystycznego i poczty elektronicznej . 

5. Nasza alternatywna strategia kosztowałaby około jednej dziesiątej pierwotnego planu i zwiększyłaby

wydajność całej organizacji. Możemy przekształcić organizację i przygotować ją na przyszłość i zachęcić 

wszystkich do nowego świata. 

6. Uzyskalibyśmy dodatkowe oszczędności dzięki wycofywaniu maszyn do pisania, maszyn do

dziurkowania kluczy, zielonych i pomarańczowych głupich terminali i wielu innych rzeczy. 

7. Moglibyśmy wdrożyć technologię w zaplanowany i stopniowy sposób, aby umożliwić ludziom w

organizacji stopniowe wchłanianie technologii. 

Naszym głównym problemem było przekonanie dyrektora finansowego, który dokonał tej ogromnej 

publicznej inwestycji do tej alternatywnej wizji. Gdy zaczął dzielić się naszymi pomysłami, te pomysły 

zaczęły zyskiwać na atrakcyjności wśród wykładowców i akademickich stron instytucji. Nawet personel 

administracyjny i księgowy uwielbiał pomysł automatyzacji biura, udostępniania plików i drukarek w 

sieci oraz natychmiastowej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prezest i wszyscy inni 

przywódcy instytucji przyjęli jego wizję i dali m pieniądze na wdrożenie. Niestety, mimo że zaoszczędził 

instytucjom miliony dolarów, zwiększył produktywność wykładowców i pracowników oraz przesunął 

organizację do przodu o dziesięciolecia, ponieważ dział IT nadal raportował do dyrektora finansowego, 

a ponieważ właśnie poszedł w sprzeczność z wizją dyrektora finansowego , życietało się nieszczęśliwe. 

Nie rozmawiał nawet z nowo utworzonym dyrektorem zajmującym stanowisko komputerowe. 

Powiedziano mu : „Jesteś za młody.” Tak, to była moja wskazówka, że nadszedł czas, aby przejść dalej 

i naprawdę się cieszę, że sprawy potoczyły się w ten sposób. Ten brak upodmiotowienia lub zdolność 

do nadzorowania strategii organizacji często oznacza, że wspaniali CIO nie będą się trzymać w 

organizacjach, w których prawdopodobnie są najbardziej potrzebni - ponieważ dyrektorzy finansowi 

prowadzą IT w tych organizacjach. CIO poruszają się bardzo często, z czego 12 do 18 miesięcy jest 

zazwyczaj punktem przełomowym. Inny artykuł cytował „mądrego mędrca”, który kwestionował 

rentowność CIO i twierdził, że organizacje (a zwłaszcza niektórzy dyrektorzy finansowi) zaczynają 

zdawać sobie sprawę, że mogą obejść się bez tego profesjonalisty na najwyższym poziomie. Czy ci 

ludzie mają głowy w piasku? W czasach, gdy IT kieruje każdym aspektem każdej firmy; kiedy 

cyberbezpieczeństwo jest problemem o najwyższym priorytecie w każdej organizacji; kiedy IT staje się 

coraz bardziej złożone; kiedy właściwe pozyskiwanie usług jest decyzją krytyczną; gdy planowanie 

katastrof jest obowiązkowe; przy negocjowaniu i zarządzaniu ryzykiem bardzo szczegółowych umów o 

świadczenie usług IT standardową procedurą operacyjną; a kiedy strategia cyberbezpieczeństwa może 

oznaczać różnicę między przetrwaniem lub upadkiem organizacji, dlaczego niektórzy eksperci 

przewidują przestarzałość roli CIO? Przewiduję przekształcenie większej liczby CISO w role CIO i więcej 

CIO w role CEO. Tradycyjny trend przechodzenia dyrektorów finansowych na stanowiska dyrektorów 

generalnych jest kolejnym anachronizmem, który musi się zmienić, aby organizacje posunęły się 

naprzód dzięki strategii opartej na technologii i cyberbezpieczeństwie. Nadal jednak widzimy reklamy 

poszukujące strategicznego dyrektora ds. Informatyki, który zgłosi się do wiceprezesa administracji i 

finansów lub dyrektora finansowego. Czasami reklamy są nieco lepsze: CIO zgłaszają się do Chief 

Operating Officer. Ci, którzy przeprowadzą rekrutację, powiedzą mądrze: „CIO będzie mieć pełne 

uprawnienia i dostęp do wszystkich członków gabinetu i prezesa”. Jednak wydaje się, że organizacje te 

nie rozumieją roli CIO i CFO. Czasami organizacje są tak zakorzenione w strukturze organizacyjnej, że 

nie rozpoznają zmian wokół nich. Poniższa historia ilustruje jeden z najzabawniejszych powodów, jakie 

kiedykolwiek słyszałem. Spotkałem CIO w szpitalu na konferencji, która była w organizacji od prawie 

30 lat. Dyrektor finansowy i prezydent byli w organizacji mniej więcej w tym samym czasie. Nadszedł 

czas, aby dyrektor finansowy odszedł na emeryturę. CIO udał się więc do prezesa i poprosił o zmianę 



raportu na prezesa. Twierdził, że było to sprawiedliwe i że organizacja miałaby problemy z rekrutacją 

na swoje stanowisko, gdy sam CIO przeszedł na emeryturę. Przewodniczący odpowiedział: „Teraz 

wiesz, że masz dostęp do mnie w każdej chwili. Wiesz, że promujemy zastępcę dyrektora finansowego 

na stanowisko dyrektora finansowego. Jeśli teraz wprowadzę tę zmianę, co myśli nowy dyrektor 

finansowy? Myśli, że dokonałem zmiany, ponieważ myślałem, że nie może uruchomić IT. Nie możemy 

tego mieć. ”Trudno było się spierać z taką logiką. Chociaż CIO nienawidził sytuacji, nie mógł odejść, 

ponieważ był bliski przejścia na emeryturę, podobnie jak prezes. Nawet wtedy, gdy dyrektor finansowy 

wzrośnie do rangi prezesaa, dzięki wewnętrznym awansom to błędne koło może trwać przez dłuższy 

czas - aż do czasu, gdy dojdzie do poważnej katastrofy. Wiceprezesi administracji i finansów 

reprezentują interesy tego pionu biznesu. Są również bardzo stronniczy w stosunku do systemów 

wykorzystywanych przez pion biznesu. Na przykład na uniwersytecie medycznym nie można 

oczekiwać, że będą reprezentować marketing; postęp; komunikacja; rozwój biznesu; relacje z 

klientami; kontrola chorób; rektor; wydział; życie studenckie; lub inne działy. Pomyśl o swoim 

przedsiębiorstwie: w jaki sposób osoba nadzorująca finanse może być bezstronna lub dobrze 

poinformowana we wszystkich działach? W strukturach raportowania wielu organizacji CIO ma 

rozwijać relacje z tymi innymi pionami biznesowymi, ale ponieważ raportują do dyrektora 

finansowego, są wykluczani z samych spotkań gabinetowych, na których gromadzą się liderzy. Nawet 

gdy CIO są zaproszeni, nie są uważani za równych rangą - ponieważ nie są. Wszyscy postrzegają 

dyrektora finansowego jako ostateczną władzę przy podejmowaniu decyzji IT, co prowadzi do 

poważnych problemów. W tych organizacjach finanse kierują strategią zamiast finansowaniem 

strategii. Informatyka jest postrzegana jako centrum kosztów i istnieje nieustanna presja na obniżanie 

kosztów i zmniejszanie wydatków - często ze szkodą dla strategii. Cyberbezpieczeństwo może nie 

istnieć w tych organizacjach. Ustawianie odpowiednich wynagrodzeń dla CIO i osoby zgłaszające się do 

CIO stają się niemożliwe. Weźmy te liczne organizacje raportujące CFO, które chcą zatrudnić szefów 

ds. bezpieczeństwa informacji. Ponieważ struktura wynagrodzeń CIO jest niska, wynagrodzenia CISO 

są niższe. Gdy dyrektor ds. Informatycznych omawia ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia, żadna 

ilość danych rynkowych nie przezwycięży odpowiedzi dyrektora finansowego: „Na to możemy sobie 

pozwolić” - bez zrozumienia ryzyka związanego z zatrudnieniem niewłaściwej osoby do pracy z powodu 

arbitralnego, nie - wynagrodzenie oparte na rynku. Widziałem miesięczne procesy zatrudniania CISO 

w ostatniej chwili z powodu arbitralnego poziomu wynagrodzeń. Zapytano nawet o zasoby ludzkie: 

„Czy twoja analiza rynku pokazuje, że jest to właściwy poziom kompensacji?” Odpowiedź jest 

niezmienna: „Nie, ale na to możemy sobie pozwolić”. 100 000 $ mniej niż wynagrodzenie dyrektora 

finansowego. Nie ma to sensu, gdy oczekuje się, że dyrektor ds. Informatycznych będzie 

współpracował ze wszystkimi dyrektorami, a także prezydentem i przyczyni się do strategii organizacji. 

Płacenie w nieodpowiedni sposób uniemożliwia zatrudnienie najlepiej dopasowanego, najbardziej 

doświadczonego CIO, potencjalnie powodując katastrofę, która może się zdarzyć zarówno dla 

kierownictwa, jak i organizacji. W końcu, mimo że dyrektor finansowy podejmie ostateczną decyzję w 

sprawie strategii IT, dyrektor ds. Informatycznych pozostanie za to odpowiedzialny - a wszystkie 

konsekwencje tych decyzji będą spoczywały na CIO. W przypadku organizacji odpowiednia strategia 

informatyczna i bezpieczeństwa cybernetycznego nie zostanie wdrożona. Organizacja 

prawdopodobnie pozostanie daleko w tyle w zakresie inwestycji technologicznych i modernizacji. 

Personel będzie trudny do utrzymania ze względu na sztucznie obniżoną strukturę wynagrodzeń. CIO 

najprawdopodobniej zostanie przeniesiony do roli operacyjnej i konserwacyjnej - i może to być jedyny 

sposób na utrzymanie zdrowego rozsądku. Współczesne organizacje powinny starannie unikać tej 

bardzo niebezpiecznej sytuacji. 



Rola CISO w organizacji 

Złożoność i wysoce operacyjne umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu doprowadziły również 

do krytycznej roli Głównego Oficera Bezpieczeństwa Informacji. Główną rolą tego dyrektora jest 

skupienie się na opracowaniu i realizacji strategii maksymalizacji poufności, integralności i dostępności 

technologii i systemów jako kluczowego partnera dla CIO. Początkowo rola nie była tak złożona. Więc 

CIO może skutecznie pełnić tę rolę. Jaka jest zatem relacja między CIO a CISO? Widzieliśmy, że rola CIO 

obejmuje siedem obszarów .Kilka z tych obszarów ma silne komponenty operacyjne. Rola CIO zależy w 

dużej mierze od strony strategicznej - zapewnienia przyszłości, podczas gdy rola CISO zależy w dużej 

mierze od strony operacyjnej. Obie role w dużym stopniu pokrywają się i ważne jest, aby CIO i CISO 

mieli silne wzajemnie wspierające się relacje robocze. Kręgi na górze i na górze po lewej stronie 

opierają się na stronie strategicznej, a dyrektor IT musi skoncentrować się na osobach. Kręgi na prawo 

i na dole opierają się na stronie operacyjnej, którą CIO powinien przekazać innym liderom o 

specjalistycznych umiejętnościach. Ktoś z odpowiednim zestawem umiejętności, zrozumieniem roli 

CIO i silnym zapleczem w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego / informacji byłby idealnym 

rozwiązaniem jako zastępca CIO / CISO nadzorujący wszystkie te role operacyjne. Rola CISO obejmuje 

komponenty strategiczne, ale znacznie bardziej koncentruje się na zadaniach operacyjnych i ma ciągłe 

zaangażowanie operacyjne we wszystkie aspekty organizacji. CIO i CISO powinni być współpracującymi 

i konstruktywnymi partnerami. one musi mieć otwarty związek. Konstruktywne debaty i ciągły rozwój 

zawodowy należy zachęcać i akceptować. Wszyscy szefowie jednostek operacyjnych powinni zgłaszać 

się do zastępcy CIO / CISO (przynajmniej w formacie matrycy), ponieważ cyberbezpieczeństwo musi 

być wbudowane w każdą jednostkę operacyjną. Zastępca CIO / CISO musi współpracować ze 

wszystkimi jednostkami, aby zapewnić wszystkim pracownikom kulturę cyberbezpieczeństwa. To w 

znacznym stopniu zwolni CIO z obowiązków operacyjnych. Jednak CIO i CISO powinni pokrywać się 

nawzajem podczas nieobecności. Dobry CISO będzie potrzebował solidnego zaplecza technicznego, 

historii ciągłego uczenia się oraz zademonstrowanej umiejętności rozmawiania z inżynierami sieci, 

inżynierami serwerów, programistami aplikacji, prawnikami, menedżerami ryzyka, zasobami ludzkimi 

i innymi na poziomie operacyjnym. Osoba ta powinna wspólnie badać organizację i prowadzić rozwój 

ram zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. W idealnej sytuacji osoba powinna być wygodna 

zarówno w roli CIO, jak i CISO. Bez zrozumienia obu ról trudno będzie osiągnąć sukces CIO lub CISO. 

Stosunki pracy między wszystkimi liderami działów IT muszą opierać się na pełnym zaufaniu i 

współpracy. Pomysły i zasady powinny należeć do całego zespołu, a nie tylko do jednej osoby. Każdy 

musi poprzeć ostateczną decyzję, a konflikty powinny być nie do przyjęcia. 



Znaczenie etyki i uczciwości podczas zatrudniania 

W ciągu następnych kilku lat, gdy organizacje będą starały się zatrudnić szefa ds. Bezpieczeństwa 

informacji, powinni oni dokładnie sprawdzać etykę i uczciwość podczas procesu wywiadu. Po 

zapoznaniu się z procesem selekcji kandydatów w kilku organizacjach i wysłuchaniu kilku anegdot z 

kilku dużych organizacji wyszukiwania, zdziwiło mnie, że tak się nie dzieje. Jednak moim zdaniem są to 

najważniejsze cechy charakteru, które może posiadać CISO. Oto historia ilustrująca tę kwestię: 

organizacja chciała zatrudnić CISO i dała jej firmie headhunterskiej ścisły zakres wynagrodzenia. 

Wyszukiwarka należycie wykorzystała zakres, aby wyselekcjonować potencjalnych wnioskodawców. 

Kilku wysoko wykwalifikowanych o tym stanowisku. Po kilku rundach wywiadów i dyskusji z 

pozostałymi kandydatami, jeden okazał się najsilniejszy i otrzymał ofertę w najwyższym punkcie w 

zakresie wynagrodzeń. Kandydat zaprzeczył, twierdząc, że jest niższy niż jego obecne wynagrodzenie; 

zasugerował liczbę o 10 procent wyższą niż oferta. Ponieważ żaden inny kandydat nie był wystarczająco 

silny, organizacja spełniła żądanie kandydata. Następnie kandydat odwrócił się i skorzystał z oferty, aby 

uzyskać podwyżkę wynagrodzenia od swojej obecnej organizacji, i odrzucił nową organizację. Ani 

wyszukiwarka, ani nikt w organizacji poszukujący CISO nie był zadowolony z tego wyniku. Najbardziej 

interesujące jest to, że nawet po zwiększeniu zakresu wynagrodzeń firma headhunterska nie wróciła 

do wszystkich wysoko wykwalifikowanych kandydatów, którzy zostali uprzednio wyselekcjonowani ze 

względu na zakres wynagrodzeń, aby zapytać ich, czy chcą być brani pod uwagę teraz. Nikt nie zdawał 

sobie sprawy, że wybrany kandydat był nieetyczny z następujących powodów: 

1. Chociaż wiedział, że nie zaakceptuje czegoś w reklamowanym zakresie, powiedział firmie

wyszukiwania, że mu to odpowiada, i przeszedł proces wywiadu, wprowadzając w błąd swojego 

potencjalnego pracodawcę. 

2. Nie poinformował swojego obecnego pracodawcy w dobrej wierze, że tak zrobi. Zamiast tego

skorzystał z nowej oferty, aby uzyskać podwyżkę, tworząc w ten sposób sytuację zakładnika ze swoim 

obecnym pracodawcą - prawie nie ma przepisu na utrzymanie zaufania w wysoce wrażliwej sytuacji. 

Wydarzenia takie jak to zdarzają się cały czas, a wydaje się, że istnieje kulturowe przekonanie o 

wynegocjowaniu najlepszej oferty. Ogólnie zgadzam się z zasadą negocjowania najlepszej oferty. 

Jednak musi to być zrobione w sposób etyczny. Subtelne wymiany podczas procesu ujawniają wiele o 

charakterze kandydata. Ten kandydat mógł również zrujnować swoje przyszłe perspektywy dzięki 

swojej obecnej organizacji. Chociaż organizacja zdecydowała się go zatrzymać, ponieważ trzymał ich 

jako zakładników, organizacja może sporządzić plany awaryjne na przyszłość. Organizacje muszą 

zapewnić, że kontrola etyczna i uczciwość jest kluczowym elementem procesu rekrutacji CISO. Nie 

marzyłbym o zatrudnieniu CISO ze słabą etyką i odrzuciłbym tego kandydata w chwili, gdy poprosiłby 

o coś powyżej ściśle reklamowanego zakresu, ponieważ zgodził się już przyjąć ofertę w tym zakresie.

Ponadto, jeśli zasięg zostałby zwiększony, zwróciły się do firmy rekrutacyjnej o uwzględnienie 

wszystkich wykwalifikowanych kandydatów, którzy wcześniej zostali sprawdzeni po prostu ze względu 

na zakres wynagrodzenia. Dla mnie etyka i uczciwość to najważniejsze cechy charakteru CISO. Jest to 

bardzo wrażliwa pozycja, z dostępem i głęboką znajomością zagadnień bezpieczeństwa całej 

organizacji; w jaki sposób ktoś z wątpliwą etyką może być odpowiedni? Jeśli moja CISO ma słabą etykę 

i uczciwość, czy moja organizacja naprawdę będzie bezpieczna? 



Negocjowanie wynagrodzeń CIO i CISO 

Organizacje muszą zapewnić, że wynagrodzenia CIO i CISO są zgodne z innymi wynagrodzeniami dla 

kadry kierowniczej w organizacji. Kandydaci muszą badać organizację i zadawać pytania, aby 

dowiedzieć się, w jaki sposób oferta porównuje się z tym, co robią inni dyrektorzy firmy. W przypadku 

zadania CIO, gdzie raporty o pozycji będą określać zarówno prawdziwy charakter pozycji, jak i poziom 

kompensacji. Jeśli, na przykład, stanowisko raportuje do dyrektora finansowego, nie będziesz 

członkiem zarządu, a twoje wynagrodzenie będzie prawdopodobnie znacznie niższe niż wynagrodzenie 

dyrektora finansowego. To najprawdopodobniej dyrektor działu IT ubrany w tytuł CIO. 

Prawdopodobnie organizacja postrzega IT jako miejsce powstawania kosztów, a nie jako strategiczny 

dochód z aktywów. Zapytaj, dlaczego CIO raportuje do CFO. Może się okazać, że inni menedżerowie 

poziomu C kierują decyzjami technologicznymi, a Twoim zadaniem jest po prostu uruchomienie, 

wsparcie lub integracja tych systemów - rola operacyjna i niezbyt strategiczna. Jakiś czas temu, kiedy 

borykałem się z tym problemem, znajomy dyrektora finansowego pokazał mi GuideStar.org, cenne 

źródło informacji, które posłużył do oceny, czy oferowane wynagrodzenie było sprawiedliwe i 

porównywalne z innymi członkami kadry kierowniczej w organizacji. Ta darmowa strona internetowa 

zawiera formularz IRS 990 złożony przez ostatnie trzy lata dla organizacji non-profit. Baza danych 

obejmuje większość uniwersytetów, organizacji religijnych, organizacji opieki zdrowotnej, służb 

publicznych i społecznych, a także organizacje charytatywne. Zgłoszenia IRS 990 zawierają informacje 

na temat stabilności finansowej organizacji, a także rekompensaty dla najbardziej opłacanych osób. 

Dane te są bardzo cenne przy ustalaniu, czy oferta wynagrodzenia dla jednej pozycji jest porównywalna 

z innymi osobami zarządzającymi. Sprawdź zgłoszenia wszystkich trzech lat, aby oszacować potencjał 

przyszłego wzrostu wynagrodzeń, analizując historię wzrostu organizacji w przeszłości. Jeśli dyrektor 

ds. Informatycznych będzie członkiem gabinetu prezydenta, a twoja oferta jest znacznie niższa niż w 

przypadku innych członków kadry kierowniczej, pytanie o tę różnicę często ujawnia interesujące 

informacje, które mogą spowodować, że będziesz miał wątpliwości co do stanowiska. W jednym 

przypadku organizacja zaoferowała CIO o 50 000 USD mniej niż CFO. Po przesłuchaniu organizacja 

ujawniła, że chociaż stanowisko to należało do gabinetu prezydenta, oficjalnie zostało zgłoszone do 

dwóch innych dyrektorów na poziomie C - jednym z nich był dyrektor finansowy. Niezbyt wygodna 

konfiguracja! W przypadku CISO oferta powinna być porównywalna z rekompensatą CIO. Organizacje 

- i kandydaci do roli CISO - muszą wiedzieć, że CISO wykonuje najbardziej złożone obowiązki techniczne, 

polityczne i operacyjne CIO we wszystkich obszarach IT i systemów. Ta złożona pozycja będzie 

wymagać niezwykle silnego zarządzania technicznego, politycznego i zarządzania ludźmi o - zazwyczaj 

bardziej złożone niż rola CIO. Rola ta niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka kariery w porównaniu ze 

wszystkimi innymi stanowiskami IT w organizacji. Stanowisko zajmuje się wszystkimi częściami 

organizacji. CISO wymaga solidnego zaplecza we wszystkich obszarach technicznych, w tym 

wymagających certyfikatów branżowych. Osoba ta musi być zaznajomiona z wymaganiami 

dotyczącymi zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności oraz 

z silnym zapleczem w zakresie zasad zarządzania ryzykiem. CISO potrzebuje również silnych 

umiejętności komunikacyjnych i przywódczych, ponieważ wpływ na obszary i ludzi nie będzie 

zgłaszany. CISO będzie zarządzać setkami projektów i zajmować się audytami bezpieczeństwa i 

incydentami. Czasami organizacja zatrudnia CISO jako prawdziwego partnera dla CIO. Może to być 

zdefiniowane jako zastępca roli CIO. Czasami osoba zostanie zatrudniona, aby chronić innych i służyć 

jako osoba, którą należy obwinić w przypadku poważnego incydentu bezpieczeństwa. Dla kandydata 

CISO bardzo ważna będzie ocena, czy tak jest w trakcie procesu wywiadu. Zadaj pytanie: kto jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo w organizacji? Jeśli odpowiedzią jest CISO, to znak ostrzegawczy. 

Jeśli odpowiedzią są wszyscy w organizacji, masz do czynienia z organizacją, która lepiej rozumie tę 

rolę. 



Opracowanie programu cyberbezpieczeństwa 

Jak więc CIO lub CISO powinny opracować korporacyjny program bezpieczeństwa cybernetycznego? 

Organizacyjny program cyberbezpieczeństwa wymaga trzech rodzajów kontroli: technologii, polityki i 

kontroli osób - które z czasem muszą być zarządzane, monitorowane i ulepszane. Ten ustalony model 

nauczania w dyscyplinie cyberbezpieczeństwa lub zapewnienia informacji uznaje, że kontrole 

technologiczne i polityczne nie są wystarczające. Ludzie w organizacji mają dostęp do poufnych i 

chronionych informacji; dostęp ten może być celowo lub nieumyślnie wykorzystany w celu naruszenia 

poufności informacji, integralności lub dostępności. Podejście do zarządzania ryzykiem, które 

koncentruje się na misji organizacyjnej i skupia ograniczone zasoby na zagrożeniach bezpieczeństwa o 

wysokim priorytecie i możliwościach opracowania zrównoważonego programu, jest znacznie lepsze. 

Podejście to postrzega cyberbezpieczeństwo jako zasób strategiczny i szansę biznesową, która daje 

organizacji przewagę konkurencyjną. Kierownictwo jest zaangażowane w opracowywanie programu, 

który równoważy kontrolę technologii, polityki i ludzi, aby zapewnić najlepszy zwrot z działalności. 

Kontrola osób pociąga za sobą przywództwo i zarządzanie ludźmi w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego. Choć wymagane, kontrole polityki lub programy szkoleniowe i uświadamiające nie 

są wystarczające do zarządzania zachowaniem ludzi. Kontrole polityki określają, co jest dozwolone lub 

niedozwolone - na szerokim poziomie. Programy polityczne i szkoleniowe oraz programy 

uświadamiające muszą być operacjonalizowane w odniesieniu do zachowań i praktyk pracy wszystkich. 

Ponadto istnienie polisy nie zapewnia egzekwowania. Nie zapewnia również, że ludzie zaakceptują 

cyberbezpieczeństwo jako swoją odpowiedzialność. Koncentracja na kontroli ludzi jest atrakcyjna i 

ważna z trzech głównych powodów: Kontrole ludzi są tańsze niż kontrole techniczne. Ludzie kontrolują 

zachowanie ludzi i stają się silniejsi z czasem. Kontrole osób są głównym źródłem naruszeń. Zwyczajowe 

zachowanie cyberbezpieczeństwa w organizacji nazywa się kulturą cyberbezpieczeństwa. Kultura 

cyberbezpieczeństwa przenosi odpowiedzialność i własność cyberbezpieczeństwa z informatorów na 

każdego użytkownika. Każdy ma udział w sukcesie programu cyberbezpieczeństwa i aktywnie 

uczestniczy w poprawie środowiska. Ponadto wszyscy aktywnie promują i monitorują przestrzeganie 

przez innych i entuzjastycznie przekazują i wzmacniają te zachowania nowym członkom zespołu. 

Chociaż taka kultura może z czasem rozwijać się organicznie, zarządzanie wykonawcze ma zasadnicze 

znaczenie dla rozwoju kultury cyberbezpieczeństwa, która angażuje wszystkie warstwy organizacji do 

kierowania kluczowymi wartościami przez organizację. Wzmocnienie pozycji i edukacja technologiczna 

to dwa czynniki, które pomagają ludziom zaakceptować cyberbezpieczeństwo jako swoją 

odpowiedzialność. W miarę jak ludzie stają się bardziej biegli w stosowaniu technologii, organizacje 

czerpią dodatkową korzyść w postaci zwiększonej produktywności i innowacyjności - pozwalając 

praktyce cyberbezpieczeństwa być sterownikiem przychodów zamiast centrum kosztów. Ponieważ 

niski koszt i łatwy dostęp zdemokratyzowały technologię, biegłość techniczna i zwyczajowa praktyka 

cyberbezpieczeństwa stały się niezbędne w pracy i życiu osobistym ludzi; rozgraniczenie między życiem 

zawodowym a osobistym stało się trudne do odróżnienia. Zamiast szkolić ludzi w zakresie efektywnego 

wykorzystania technologii, wiele organizacji uniemożliwia użytkownikom wykonywanie rutynowych 

funkcji na komputerach w imię bezpieczeństwa. Jest to podobne do dawania ludziom samochodu przy 

wyłączaniu ważnych funkcji, takich jak tempomat, wycieraczki przedniej szyby, a nawet możliwość 

napełnienia zbiornika gazu. Takie ograniczenia zwiększają koszty wsparcia i pozbawiają ludzi 

skutecznego korzystania z technologii; ogranicza także ich zdolność uczenia się. Użytkownicy nie czują 

się zaufani i nie są w stanie eksperymentować ani wprowadzać innowacji w miarę udostępniania 

nowych narzędzi. Organizacja wspierająca technologię czuje się przepracowana i ma za mało personelu 

i nie lubi obsługiwać powtarzalnych, przyziemnych żądań. Sanguine w przekonaniu, że kontrole 

technologiczne będą je chronić, użytkownicy mają tendencję do podejmowania nadmiernego ryzyka i 

padają ofiarą ataków socjotechnicznych. Gdy dojdzie do naruszenia, użytkownicy zawodzą w 



organizacji bezpieczeństwa. Kontrowersyjny związek rozwija się między użytkownikami a organizacją 

bezpieczeństwa informacji - a organizacja bezpieczeństwa informacji jest postrzegana jako 

„Departament Nie”. Sytuacja sprzyja kulturze, w której użytkownicy celowo omijają bezpieczeństwo 

organizacyjne lub potajemnie wprowadzają własną technologię, aby lepiej kontrolować i wykonywać 

swoją pracę. Czasami opuszczają organizację.  Z drugiej strony, użytkownicy w upełnomocnionej 

organizacji są bardziej świadomi i zaangażowani w bezpieczeństwo informacji. Istnieje relacja 

współpracy między użytkownikami a organizacją bezpieczeństwa informacji. Użytkownicy rozpoznają i 

akceptują cyberbezpieczeństwo jako swoją odpowiedzialność i wykorzystują zasoby organizacji 

cyberbezpieczeństwa do kształcenia się w zakresie technologii. Eksperymentują, wprowadzają 

innowacje, a praktyki cyberbezpieczeństwa stają się częścią ich normalnego zachowania. Uczą się 

czyścić złośliwe oprogramowanie, rozpoznawać odchylenia od normalnej wydajności i przyjmować 

kulturę cyberbezpieczeństwa w życiu zawodowym i osobistym. Przykłady udanych wdrożeń pożądanej 

kultury organizacyjnej można znaleźć w organizacjach takich jak elektrownie jądrowe, zakłady 

produkcji aluminium lub stali oraz organizacje opieki zdrowotnej, w których bezpieczeństwo jest 

najważniejszą wartością organizacyjną. Organizacje finansowe oferują przykłady skutecznego 

zarządzania ryzykiem jako kulturą organizacyjną. Bezpieczeństwo informacji jest podobne w koncepcji 

do bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Techniki zarządzania ludźmi sprawdzone pod względem 

czasu, wykorzystywane do wspierania kultury bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, mogą być 

również wykorzystywane do wspierania kultury bezpieczeństwa cybernetycznego. Jednak komunikacja 

wykorzystywana do omawiania pomysłów musi być dostosowana do odbiorców. Na przykład dyskusja 

o cyberbezpieczeństwie z hałaśliwymi słowami odpowiednimi dla praktyka bezpieczeństwa nie będzie

rezonować z grupą lekarzy lub pielęgniarek; zamiast tego dyskusja na temat bezpieczeństwa danych 

pacjentów powinna być odpowiednia i atrakcyjna dla tej grupy. Wdrożenie strategicznie 

zrównoważonego programu bezpieczeństwa cybernetycznego z odpowiednimi poziomami kontroli 

technologii, polityki i ludzi nie tylko będzie sprzyjać innowacjom, zwiększać produktywność i obniżać 

koszty organizacji; spowoduje to również znacznie szczęśliwsze środowisko pracy. 



Budowanie pracy zespołowej 

Wartości definiują kulturę ludzką i organizacyjną. Podstawowy zestaw wartości może stać się kulturą 

zespołową, która kieruje zachowaniem wszystkich członków. Aby stać się kulturą, zespół musi 

celebrować ludzi, którzy są przykładem wartości grupy, wpajać tym członkom nowe wartości i aktywnie 

przeciwstawiać się odstępstwom od tych zasad. Praca zespołowa na każdej warstwie organizacji jest 

niezbędna dla sukcesu organizacji. Jednak praca zespołowa nie odbywa się automatycznie. Wartości i 

zasady muszą być praktykowane i znaczące dla każdego członka zespołu. Aby zbudować i utrzymać 

skuteczne zespoły, natychmiast wprowadzon następujące zasady. Pracownicy zinternalizowali te 

zasady poprzez regularne dyskusje na temat zasad na spotkaniach zespołu, co pozwoliło im 

zdefiniować własnymi słowami zachowania, które reprezentują te wartości. 

Uczciwość: Uczciwość występuje właściwie, gdy nikt nie patrzy. Choć osiągnięcie tego wymaga życia, 

integralność może zostać utracona za chwilę. Organizacje z uczciwymi ludźmi mają mniej problemów 

z bezpieczeństwem i wyższym poziomem wydajności. 

Jakość: jakość ma miejsce, gdy każda osoba koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i podejmuje 

obliczone ryzyko. Wymaga to kulturowej gotowości do świętowania innowacyjnych porażek, jak 

również sukcesów. Za część wysiłków i budżetu zespołu powinna być przeznaczona na badania i 

innowacje. 

Praca zespołowa: Praca zespołowa to magiczny eliksir, który pozwala zwykłym ludziom osiągnąć 

niezwykłe rzeczy: możemy nie być silni wystarczy, by samemu poruszyć duży głaz, ale skoordynowane 

wysiłki zespoły zbudowały wielkie piramidy w Egipcie. Prawidłowo funkcjonujące zespoły zmniejszyć 

koszty organizacji. 

Obsługa klienta: zadowoleni klienci stanowią najlepszą formę zabezpieczenia pracy. Podchodzimy do 

naszych prac tak, jakby każdy był naszym klientem iw ten sposób każdy jest naszym szefem. Uczymy 

naszych członków zespołu, aby odkryli od każdego klienta, czego potrzebują i kiedy tego potrzebują. 

Każdy chce, abyśmy zrobili coś od razu, ale jest to niemożliwe, więc musimy negocjować, wyjaśniać i 

uzgadniać wzajemnie akceptowalny harmonogram dostaw i komunikować się, jeśli będą odstępstwa. 

Różnorodność i zaangażowanie: nasze zróżnicowane doświadczenie, pomysły i doświadczenia są 

naszymi najmocniejszymi atutami, a nasze konstruktywne zaangażowanie w dzielenie się i 

debatowanie nad pomysłami prowadzi do lepszych decyzji. Musimy stworzyć każdemu możliwość 

uczestnictwa. Musimy być otwarci na słuchanie innych pomysłów i konstruktywną krytykę naszych 

koncepcji. Ostateczne decyzje podejmowane w procesie konstruktywnego konfliktu są zwykle 

silniejszymi decyzjami z lepszą analizą i łagodzeniem ryzyka. Nacisk na nagrody niepieniężne: 

środowisko pracy musi być zabawne. Ludzie zwykle nie opuszczają pracy; zostawiają złych 

menedżerów. Jako menedżerowie mamy ograniczoną podaż nagród pieniężnych, ale nieograniczoną 

ilość dobrej woli. Proste podziękowania za dobrą pracę; przypisanie ważnego projektu; możliwość 

wzięcia udziału w konferencji, sesji szkoleniowej lub zaprezentowania na ważnym wydarzeniu; 

pochwała za godne pochwały działanie; i sprawianie, by ludzie czuli się dobrze, gdy pomagają osiągnąć 

misję organizacyjną - to są wszystkie przykłady niepieniężnych nagród, które inspirują ludzi i pomagają 

im je zachować. 

Dodatkowo, jak wskazał Tuckman i powszechnie akceptowany przez naukowców badających rozwój 

zespołu i potwierdzonych empirycznie przez moje własne doświadczenia, wszystkie zespoły 

przechodzą przez cztery następujące etapy: 

Formowanie - wstępne wprowadzenie i okres odkrywania miesiąca miodowego. 



Szturm - okres, w którym członkowie zespołu poznają się nawzajem i ich różne opinie, mocne i słabe 

strony. Okresowi temu zwykle towarzyszy konstruktywny konflikt i argumenty. Jest to normalne i 

należy się tego spodziewać. Ważne jest, aby członkowie zespołu wyrazili siebie lub nigdy nie dojdą do 

następnego etapu. Mogą rywalizować o role, jako że właściwi ludzie do każdej roli nie zostały jeszcze 

ustalone. 

Normowanie - po konstruktywnych debatach członkowie zespołu dostosowują się do siebie i swoich 

ról, które mogą być wynikiem okresu szturmu. Zasady zaangażowania zespołu są ustalane na tym 

etapie, a zespół jest na dobrej drodze do następnego etapu rozwoju. 

Wykonywanie - jest to pożądana faza, do której dociera każda drużyna, która pomyślnie przeszła 

poprzednie trzy fazy. Jest znacząca współzależność i zaufanie między członkami zespołu. Każdy wie, kto 

kogo kryje. Relacje mentor / podopieczny są dobrze ugruntowane, a zespół jest konsekwentnym 

zwycięzcą. 

Liderzy organizacyjni powinni dobrze znać wszystkie cztery etapy pracy zespołowej w organizacji, 

ponieważ kiedy dojdą do fazy szturmu, ważne będzie, aby wiedzieć, że jakiś konflikt jest normalny - w 

pewnym momencie zespół będzie musiał to ominąć. Jeśli nie mogą przejść przez ten etap, nigdy nie 

staną się drużyną. Dodatkowo odejście lub dodanie jednego członka będzie wymagało, aby zespół 

ponownie przeszedł wszystkie cztery etapy. Jednak drugie przejście zwykle zajmuje mniej czasu, 

ponieważ liczba wymaganych korekt jest mniejsza i są wcześniej dobrze dostosowani członkowie, 

którzy doświadczyli procesu i są dostępni, aby pomóc innym w tym procesie. Dzięki zrozumieniu i 

wyjaśnieniu pracy zespołowej oraz naleganiu na stosowanie tych wartości i zasad w naszych zespołach, 

cieszyliśmy się bardzo bezpiecznym środowiskiem z wysoce produktywnymi i innowacyjnymi 

pracownikami. Nasi pracownicy byli lojalni i wspierający zespół i organizację, i byli bardzo zadowoleni, 

że każdego dnia przychodzili do pracy. Miałem bardzo wysoki wskaźnik retencji i otrzymałem 

pozytywne opinie od naszych klientów i członków zespołu długo po naszym odejściu z organizacji. 



Projektowanie organizacji IT 

Zanim będziemy mogli przeprowadzić znaczącą dyskusję na temat organizacji IT, musimy 

przedyskutować dwie krytyczne relacje: jedną między satysfakcją klienta a decentralizacją, a jedną 

między kosztami wsparcia a centralizacją. Zagłębmy się w trochę więcej. 

Satysfakcja klienta i decentralizacja 

Zadowolenie klienta wzrasta wraz ze wzrostem decentralizacji - do pewnego momentu. Wiele osób 

twierdzi, że relacja powinna trwać w nieskończoność - że gdyby każdy z nas miał osobę wspierającą IT, 

bylibyśmy bardzo szczęśliwi. To nie jest prawda. Jednym z kluczowych czynników jest dostosowanie 

korporacyjne, które odzwierciedla stopień, w jakim praca spełnia misję instytucjonalną i jest zgodna ze 

standardami instytucjonalnymi. Oczywiście, gdyby każdy z nas miał osobę wspierającą IT, nie byłoby 

kompletnych standardów. Dlatego satysfakcja klienta wzrasta do punktu optymalnego dostosowania 

firmy, a następnie zaczyna spadać. Znalezienie tego optymalnego punktu może być wyzwaniem dla 

każdej organizacji. Pewien poziom decentralizacji pozwala działom informatycznym na dostosowanie 

się i osadzenie w różnych jednostkach biznesowych, podczas gdy dostosowanie korporacyjne 

umożliwia działanie niektórych standardów w całej organizacji - co ma kluczowe znaczenie dla 

wydajności organizacyjnej, współpracy, spójności i sukcesu. W miarę zmniejszania się zgodności z misją 

firmy, organizacje IT dostosowane do poszczególnych jednostek biznesowych są tworzone z 

niezależnymi i zbędnymi warstwami zarządzania. Standardy ulegają erozji i wdrażanie aplikacji 

korporacyjnych staje się bardzo kosztowne i trudne oraz zapewnia dostęp do wszystkich zasobów 

obliczeniowych organizacji. Mimo że zadowolenie klientów zaczęło spadać w tym momencie, polityka 

(zwykle bardzo brzydka) przejmuje kontrolę, a organizacje IT zaczynają się wzajemnie krytykować, aby 

uzyskać poparcie polityczne i utrzymać lojalność użytkowników. Wykorzystują niezadowolenie klienta 

jako broń, a wszyscy marnują czas i energię w konkursach na błoto. Widziałem nawet to zjawisko, które 

doprowadziło do upadku organizacji. 

Koszty wsparcia i decentralizacja 

Koszty wsparcia rosną wraz ze wzrostem decentralizacji. Wdrażanie aplikacji korporacyjnych wymaga 

dodatkowych dostosowań i obejść. Wdrożenia ulegają długim opóźnieniom, ponieważ firma 

dostosowuje się do różnych podejść technicznych. Ponieważ każda niezależna organizacja wymaga 

dodatkowych warstw zarządzania, koszty wymykają się spod kontroli. Ponadto, ponieważ konieczne 

jest utrzymanie oddzielnych środowisk, wymagają one dodatkowego sprzętu i oprogramowania, co 

zwiększa koszty organizacji i wymagania personelu. Na przykład scentralizowana firma może 

potrzebować dwóch serwerów do obsługi określonej usługi IT, ale obsługuje tę samą usługę w osobnej 

organizacji mogą wymagać 12 serwerów, co oznacza więcej komputerów, więcej oprogramowania i 

więcej personelu pomocniczego. Dla mniejszych organizacji bardzo trudno jest zatrudniać personel IT 

z różnymi umiejętnościami. Niektóre organizacje mogą sobie pozwolić na szereg umiejętności, ale inne 

kończą się poświęcaniem i robieniem tego. Ta relacja może doprowadzić nas do przekonania, że 

organizacje powinny scentralizować zarządzanie IT, aby kontrolować koszty. Jednak zbyt duża 

centralizacja bez rozpoznania potrzeb geograficznych lub biznesowych nie jest dobra dla organizacji. 

Ukryte koszty wsparcia zwiększają się, gdy w przypadku braku odpowiedniego wsparcia pracownicy i 

liderzy jednostek biznesowych wykonują, wspierają i zarządzają IT poza normalnymi przypisanymi im 

obowiązkami. Takie koszty są trudne do zmierzenia, ale musimy uznać tę tendencję w projektowaniu 

naszej organizacji IT. 

Przywództwo i praca zespołowa 



Dobre zespoły wymagają dobrych liderów. Praca zespołowa nie odbywa się przy braku przywództwa. 

Nie możemy połączyć kilku osób i oczekiwać, że będą współpracować bez wyraźnego uznania 

wybranego lub mianowanego kierownictwa. Wiele organizacji IT nie może działać jako zespół, chyba 

że zgłosi się do jednego lidera zespołu. 

Nowoczesne versus tradycyjne organizacje IT 

Tradycyjne środowiska komputerowe były zorientowane na centra danych i wysoce scentralizowane. 

Współczesne organizacje uznają, że sieć stała się środowiskiem komputerowym dla ludzi. Ze swej 

natury sieć jest rozproszona, a zdolność obliczeniowa organizacji jest rozproszona geograficznie. 

Podczas gdy niektóre funkcje wysokiego ryzyka powinny być scentralizowane, większość wsparcia 

informatycznego powinna być dystrybuowana i bliższa ludziom, którym służą. 



Uczciwa rekompensata dla pracowników jest krytyczna 

Jednym  z kluczy dla każdej udanej organizacji jest sprawiedliwy system rekompensat - taki, że możliwa 

jest całkowita przejrzystość wynagrodzeń. Od 2009 roku organizacje poszukujące niesamowicie 

precyzyjnych i wyrafinowanych umiejętności na stanowiskach IT, ale nie płacąc odpowiedniego 

odszkodowania, aby z nimi współpracować. Początkowo przypisano to do stanu gospodarki: Być może 

z powodu zwiększonej podaży wysoko wykwalifikowanych pracowników spadły płace. Ale wraz z 

poprawą gospodarki widzę kontynuację tego trendu. Organizacje często chcą, aby pracownicy działu 

IT posiadali certyfikaty wysokiego szczebla, takie jak CISSP, ITIL, Six Sigma, PMP i inne - ale organizacje 

te również chcą płacić wynagrodzenia znacznie poniżej wartości rynkowej. Gdy zostaniesz poproszony 

o wyjaśnienie, zwykłą odpowiedzią jest: „Na to możemy sobie pozwolić”. Zapytani, czy mają problemy

z wypełnieniem pozycji, odpowiedź brzmi: „Tak, my przeprowadzili wywiady z kilkoma osobami w 

zasięgu i stwierdzili, że są bez zastrzeżeń. Nie byliśmy w stanie obsadzić tego stanowiska przez kilka 

miesięcy. ”A potem widzimy artykuły omawiające tak zwaną„ lukę umiejętności ”. Pomnóż ten 

scenariusz przez setki organizacji, a to, co mamy, jest w rzeczywistości sztuczną luką w 

umiejętnościach. organizacje mogą mieć prawdziwą lukę w umiejętnościach i być może będą musiały 

zainwestować w szkolenie pracowników, aby rozwiązać ten problem, ale w wynagrodzeniach od 10 do 

18 PLN za godzinę wydaje się mało prawdopodobne, aby wykwalifikowany pracownik IT miał godne 

wynagrodzenie w większości dużych miast w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony, rosnące koszty 

edukacji - pomimo postępu technologii , aby to naprawić - stawiają szkolnictwo wyższe poza zasięgiem 

wielu rodzin. Niektóre organizacje uznają, że ich wynagrodzenie jest zbyt niskie, ale nie można ich 

dostosować ze względu na problemy budżetowe. Więc zatrudniają kogoś, kogo będą potrzebować do 

edukacji. Niestety, organizacjom często brakuje ludzi potrzebnych do szkolenia tej osoby i uważają, że 

nowy pracownik nauczy się w pracy. Kto będzie szkolił głównego informatora (CIO) lub szefa ds. 

Bezpieczeństwa informacji (CISO)? Jak ktoś powinien nauczyć się tej roli w pracy, szczególnie w wysoce 

złożonej organizacji? Czasami organizacje zatrudniają kogoś bez zastrzeżeń, nie zdając sobie z tego 

sprawy. Mniej więcej rok później decydują, że rola nie jest odpowiednia. Dokonują więc zmian 

organizacyjnych; czasami zmieniają relacje w raportowaniu, a czasami nawet pozbywają się roli. 

Pomimo trudności w zatrudnianiu, organizacje wydają się niechętnie szkolić ludzi. Nie zatrudnienie 

odpowiedniego kandydata tylko z powodu pieniędzy jest poważnym błędem. Zatrudnienie 

niewłaściwego kandydata będzie kosztować organizację znacznie więcej i może spowodować, że 

dobrzy pracownicy odejdą. Pracownicy dobrej jakości chcą uczciwej rekompensaty rynkowej, aw 

zamian będą zwracać wartość organizacji. To proste zarządzanie. Sztuczne względy budżetowe 

prowadzą do sztucznej luki w umiejętnościach - współczesnego odpowiednika „mądrego funta, głupka 

funta”. To musi się skończyć. Uważam, że szkodzi to organizacjom, szkodzi sile roboczej i szkodzi 

gospodarce. Długoterminowo może nawet stwarzać wyzwania w globalnej konkurencji. Liderzy 

organizacyjni muszą wyeliminować sztuczną lukę umiejętności. To etyczna i patriotyczna sprawa. Jeśli 

nie możesz znaleźć wysokiej jakości pracowników w określonym przedziale wynagrodzenia, musisz 

dostosować swój zakres. Przeanalizuj wynagrodzenie każdej pozycji i upewnij się, że wynagrodzenie 

jest sprawiedliwe i oparte na rynku. Bez takiej podstawy problem będzie się nasilał. Jeśli uda ci się 

zatrudnić kogoś poniżej rynku, nie będziesz w stanie długo zatrzymać tej osoby. Kiedy dobry pracownik 

opuszcza organizację, występuje znaczny koszt - utrata wiedzy, koszty szkolenia, rozmowy 

kwalifikacyjne i koszty rekrutacji, a także utrata wydajności dla wszystkich stanowisk, z którymi dana 

osoba była związana w organizacji. Opłacanie pracowników nie oznacza luki w umiejętnościach. 



Rekrutacja najlepszych członków zespołu

Rekrutacja pracowników działu IT i cyberbezpieczeństwa nie jest łatwa. Technologia zmienia się tak 

szybko, że jeśli skupisz się na złych rzeczach podczas procesu rekrutacji, w końcu zatrudnisz 

niewłaściwą osobę. Często odzyskanie po błędzie rekrutacji będzie kosztowne. Oprócz pisania bardzo 

szczegółowych i szczegółowych opisów zadań dla pracowników działu IT i cyberbezpieczeństwa, 

widziałem także reklamy, w których dwa różne zestawy umiejętności są łączone w jedną pozycję, co 

uniemożliwia znalezienie jednej osoby, która się kwalifikuje. Potem czekają miesiącami na 

zatrudnienie. Moja zalecana strategia rekrutacyjna jest zupełnie inna. Odpowiedni kandydat do IT / 

bezpieczeństwa cybernetycznego będzie miał dobre podstawy, ale silne pragnienie ciągłego uczenia 

się oraz niekwestionowanej etyki i uczciwości. Podczas gdy mogę uczyć technologii etycznej osoby, 

nieetyczni ludzie nigdy nie robią dobrego profesjonalisty z branży IT lub bezpieczeństwa 

cybernetycznego. Co więcej, technologia zmienia się tak szybko, że jeśli dana osoba nie ma pasji do 

ciągłego uczenia się, osoba ta stanie się dla mnie przestarzała i bezużyteczna bardzo szybko. Tak więc 

skupienie się na bardzo specyficznych umiejętnościach jest często niepotrzebne, ponieważ jeśli istnieje 

podstawa, można na niej budować. Jak więc sprawdzać etykę i uczciwość? Twój zestaw wywiadów 

powinien zawierać dużą liczbę istotnych pytań nietechnicznych, które pozwolą ci to ocenić. Poniżej 

znajduje się przykład jednej z najlepszych decyzji o zatrudnieniu, jaką kiedykolwiek podjąłem: w jednej 

z moich wcześniejszych ról jako CIO mieliśmy otwartą pozycję dla asystenta wsparcia w niepełnym 

wymiarze godzin i chcieliśmy wypełnić go praktykantem z jedna z lokalnych uczelni. Naszym celem przy 

tych stanowiskach było stworzenie początkującym specjalistom w dziedzinie technologii 

informacyjnych szansy na ekspozycję na świat biznesu i znalezienie swojej pasji w tej dziedzinie. Jeden 

z kandydatów wyróżniał się szczerością w odpowiedziach. Było jasne, że nie przesadza ze swoimi 

kwalifikacjami ponad to, co było prawdą, ani nie mówiła nic po prostu dla zadowolenia nas - jej 

odpowiedzi były przemyślane, uczciwe i rzeczowe - nie było żadnego puchu w żadnej z jej odpowiedzi. 

Pod koniec wywiadu zapytałem ją: „Więc gdzie jeszcze złożyłeś wniosek o staże?” Wspomniała o dwóch 

innych organizacjach. Zapytałem więc: „W jakim obszarze IT są te staże?” „Jeden znajduje się w 

obszarze sieci, a drugi znajduje się w obszarze bazy danych” - odpowiedziała. „Pośród trzech staży, jaka 

jest twoja kolejność preferencji?” Ścigałem. Bez mrugnięcia okiem powiedziała: „Moim pierwszym 

wyborem jest [Kompania A], moim drugim wyborem jest [Firma B]…” Jej odpowiedzi umieściły nas na 

ostatnim miejscu. Bez mrugnięcia okiem poprosiłem ją, aby wyjaśniła powody swojego rankingu. 

Metodycznie wyjaśniła: „[Firma A] ma staż w sieci. Słyszałem, że inżynierowie sieci zarabiają dużo 

pieniędzy. Słyszałem również, że ludzie z baz danych mają duże szanse na karierę”. Po jej odejściu 

komitet usiadł, aby podjąć decyzję. Każdy z nas miał naszego ulubionego kandydata. Mój był tym 

kandydatem - choć byłem trochę zaskoczony, że byłem jedynym, który ją bronił. „Ale ona nie jest nawet 

zainteresowana tym stanowiskiem - jesteśmy jej trzecim wyborem!” ktoś protestował. „Nie jestem 

pewien, czy spodoba się jej praca w zakresie obsługi użytkowników, jeśli naprawdę chce zostać 

inżynierem sieci lub analitykiem bazy danych” - dodaje inna osoba. „Tak, zgadzam się z tymi obawami” 

- powiedziałem. „Ale spójrz ,była najszczerszą ze wszystkich kandydatów, których widzieliśmy. 

Rzetelność tego poziomu jest rzadka. Jest to jednak najważniejszy atut w dziedzinie IT. Mamy do 

czynienia ze zbyt dużą ilością poufnych informacji. Będziemy mogli ufać dokładnie temu, co nam powie. 

Nie ukryje swoich błędów - będzie do nich należała i będziemy mogli je poprawić. „Spójrz, jak odważnie 

powiedziała nam prawdę o swoich wyborach, abyśmy czuli się dobrze. Dała nam również szczere 

odpowiedzi z powodów. Tak więc, jeśli skończy się tutaj działać, aby być uczciwym wobec niej, wiemy, 

że musimy narazić ją na inżynierię sieciową i bazy danych. „Pamiętaj - ona jest młodą studentką i nadal 

musi się znaleźć. W ramach stażu musimy nauczyć ją, że kochanie jej pracy jest ważniejsze niż 

zdobywanie pieniędzy. Może być dobra tylko w czymś, co naprawdę kocha. Pieniądze będą 

automatycznie podążać za jakością w miarę rozwoju kariery.Jeśli zaoferujemy jej stanowisko, powiemy 



jej, że wystawimy ją naszym inżynierom sieci i analitykom baz danych, aby mogła również dowiedzieć 

się o tych obszarach. staże tutaj, a my możemy stać się jej pierwszym wyborem, ponieważ ma kontakt 

ze wszystkimi obszarami, będzie w stanie lepiej ocenić to, co naprawdę kocha. ”Osobiście chciałbym 

mieć możliwość pracy z osobą o tak wysokiej uczciwość na tym etapie jej kariery, dzięki czemu mogę 

od początku doradzać jej we właściwy sposób. Pewnego dnia będzie gwiazdą IT ”. Na szczęście wszyscy 

zgodzili się dać szansę temu kandydatowi i chętnie się zgodziła. Należycie wystawiliśmy ją na inżynierię 

sieciową, jak również na bazy danych i udało jej się znaleźć. Odkryła, że nie lubi inżynierii sieci. 

Skończyła jako doskonały analityk biznesowy z silnym zapleczem baz danych. Jej rola w obsłudze 

użytkowników nauczyła ją radzić sobie z wieloma ludźmi i rozumieć, co robią. Pozwoliło to również na 

polepszenie umiejętności przywódczych, co stało się bardzo ważne w jej karierze. Po ukończeniu szkoły 

trafiła do innej organizacji, ponieważ nie mieliśmy dla niej odpowiedniej pozycji. Kilka lat później 

ubiegała się o inne stanowisko w innej organizacji, którą prowadziłem. Po raz kolejny jej uczciwość 

pojawiła się podczas rozmowy i wszyscy zgodzili się zabrać ją na pokład. Nigdy nie pracowała nad 

dokładnymi systemami, które prowadziliśmy - ale miała fundament, na którym można się opierać. 

Szybko nauczyła się wszystkiego, czego potrzebowała do nauki, znalazła i naprawiła wady systemu i 

szybko potwierdziła wiarę wszystkich w jej uczciwość i dyscyplinę. Aby zbudować silny zespół, jest to 

typ członków zespołu, których musimy zatrudnić. 



Projektowanie organizacji IT 

Zanim będziemy mogli przeprowadzić znaczącą dyskusję na temat organizacji IT, musimy 

przedyskutować dwie krytyczne relacje: jedną między satysfakcją klienta a decentralizacją, a jedną 

między kosztami wsparcia a centralizacją. Zagłębmy się w trochę więcej. 

Satysfakcja klienta i decentralizacja 

Wiele osób twierdzi, że relacja powinna trwać w nieskończoność - że gdyby każdy z nas miał osobę 

wspierającą IT, bylibyśmy bardzo szczęśliwi. To nie jest prawda. Jednym z kluczowych czynników jest 

dostosowanie korporacyjne, które odzwierciedla stopień, w jakim praca spełnia misję instytucjonalną 

i jest zgodna ze standardami instytucjonalnymi. Oczywiście, gdyby każdy z nas miał osobę wspierającą 

IT, nie byłoby kompletnych standardów. Dlatego satysfakcja klienta wzrasta do punktu optymalnego 

dostosowania firmy, a następnie zaczyna spadać. Znalezienie tego optymalnego punktu może być 

wyzwaniem dla każdej organizacji. Pewien poziom decentralizacji pozwala działom informatycznym na 

dostosowanie się i osadzenie w różnych jednostkach biznesowych, podczas gdy dostosowanie 

korporacyjne umożliwia działanie niektórych standardów w całej organizacji - co ma kluczowe 

znaczenie dla wydajności organizacyjnej, współpracy, spójności i sukcesu. W miarę zmniejszania się 

zgodności z misją firmy, organizacje IT dostosowane do poszczególnych jednostek biznesowych są 

tworzone z niezależnymi i zbędnymi warstwami zarządzania. Standardy ulegają erozji i wdrażanie 

aplikacji korporacyjnych staje się bardzo kosztowne i trudne oraz zapewnia dostęp do wszystkich 

zasobów obliczeniowych organizacji. Mimo że zadowolenie klientów zaczęło spadać w tym momencie, 

polityka (zwykle bardzo brzydka) przejmuje kontrolę, a organizacje IT zaczynają się wzajemnie 

krytykować, aby uzyskać poparcie polityczne i utrzymać lojalność użytkowników. Wykorzystują 

niezadowolenie klienta jako broń, a wszyscy marnują czas i energię w konkursach na błoto. Widziałem 

nawet to zjawisko, które doprowadziło do upadku organizacji. 

Koszty wsparcia i decentralizacja 

Wdrażanie aplikacji korporacyjnych wymaga dodatkowych dostosowań i obejść. Wdrożenia ulegają 

długim opóźnieniom, ponieważ firma dostosowuje się do różnych podejść technicznych. Ponieważ 

każda niezależna organizacja wymaga dodatkowych warstw zarządzania, koszty wymykają się spod 

kontroli. Ponadto, ponieważ konieczne jest utrzymanie oddzielnych środowisk, wymagają one 

dodatkowego sprzętu i oprogramowania, co zwiększa koszty organizacji i wymagania personelu. Na 

przykład scentralizowana firma może potrzebować dwóch serwerów do obsługi określonej usługi 

informatycznej, ale obsługa tej samej usługi w oddzielnych organizacjach może wymagać 12 serwerów, 

co oznacza więcej komputerów, więcej oprogramowania i więcej personelu pomocniczego. Dla 

mniejszych organizacji bardzo trudno jest zatrudniać personel IT z różnymi umiejętnościami. Niektóre 

organizacje mogą sobie pozwolić na szereg umiejętności, ale inne kończą się poświęcaniem i robieniem 

tego. Ta relacja może doprowadzić nas do przekonania, że organizacje powinny scentralizować 

zarządzanie IT, aby kontrolować koszty. Jednak zbyt duża centralizacja bez rozpoznania potrzeb 

geograficznych lub biznesowych nie jest dobra dla organizacji. Ukryte koszty wsparcia zwiększają się, 

gdy w przypadku braku odpowiedniego wsparcia pracownicy i liderzy jednostek biznesowych 

wykonują, wspierają i zarządzają IT poza normalnie przypisanymi obowiązkami. Takie koszty są trudne 

do zmierzenia, ale musimy uznać tę tendencję w projektowaniu naszej organizacji IT. 

Przywództwo i praca zespołowa 

Dobre zespoły wymagają dobrych liderów. Praca zespołowa nie odbywa się przy braku przywództwa. 

Nie możemy połączyć kilku osób i oczekiwać, że będą współpracować bez wyraźnego uznania 



wybranego lub mianowanego kierownictwa. Wiele organizacji IT nie może działać jako zespół, chyba 

że zgłosi się do jednego lidera zespołu. 

Nowoczesne versus tradycyjne organizacje IT 

Tradycyjne środowiska komputerowe były zorientowane na centra danych i wysoce scentralizowane. 

Współczesne organizacje uznają, że sieć stała się środowiskiem komputerowym dla ludzi. Ze swej 

natury sieć jest rozproszona, a zdolność obliczeniowa organizacji jest rozproszona geograficznie. 

Podczas gdy niektóre funkcje wysokiego ryzyka powinny być scentralizowane, większość wsparcia 

informatycznego powinna być dystrybuowana i bliższa ludziom, którym służą. 



Uczciwa rekompensata dla pracowników jest krytyczna 

Jednym z kluczy dla każdej udanej organizacji jest sprawiedliwy system rekompensat - taki, że możliwa 

jest całkowita przejrzystość wynagrodzeń. Istnieją organizacje poszukujące niesamowicie precyzyjnych 

i wyrafinowanych umiejętności na stanowiskach IT, ale nie płacąc odpowiedniego wynagrodzenia, aby 

z nimi współpracować. Początkowo można było to odnieść do stanu gospodarki: Być może z powodu 

zwiększonej podaży wysoko wykwalifikowanych pracowników spadły płace. Ale wraz z poprawą 

gospodarki widzę kontynuację tego trendu. Organizacje często chcą, aby pracownicy działu IT posiadali 

certyfikaty wysokiego szczebla, takie jak CISSP, ITIL, Six Sigma, PMP i inne, ale organizacje te również 

chcą płacić wynagrodzenia znacznie poniżej wartości rynkowej. Gdy zostaniesz poproszony o 

wyjaśnienie, zwykłą odpowiedzią jest: „Na to możemy sobie pozwolić”. Zapytani, czy mają problemy z 

obsadzeniem stanowisk, odpowiedź brzmi: „Tak, przeprowadziliśmy wywiady z kilkoma osobami w tym 

zakresie i stwierdziliśmy, że są niekwalifikowane . Nie byliśmy w stanie obsadzić tego stanowiska przez 

kilka miesięcy. ”A potem widzimy artykuły omawiające tak zwaną„ lukę umiejętności ”. Pomnóż ten 

scenariusz przez setki organizacji, a to, co mamy, jest w rzeczywistości sztuczną luką w 

umiejętnościach. organizacje mogą mieć prawdziwą lukę w umiejętnościach i być może będą musiały 

zainwestować w szkolenie pracowników, aby rozwiązać ten problem, ale w wynagrodzeniach od 10 do 

18 PLN za godzinę wydaje się mało prawdopodobne, aby wykwalifikowany pracownik IT miał godne 

wynagrodzenie w większości dużych miast Z drugiej strony, rosnące koszty edukacji - pomimo 

postępów technologicznych, aby to naprawić - sprawiają, że szkolnictwo wyższe jest niedostępne dla 

wielu rodzin, a niektóre organizacje uznają, że ich wynagrodzenie jest zbyt niskie, ale nie można ich 

dostosować ze względu na zatrudniają kogoś, kogo będą potrzebować do edukacji, ale niestety 

organizacjom często brakuje ludzi potrzebnych do szkolenia tej osoby i myślą, że nowy pracownik 

nauczy się w pracy. urzędnik ds. informacji (CIO) lub szef ds. bezpieczeństwa informacji (CISO)? Jak ktoś 

powinien nauczyć się tej roli w pracy, szczególnie w wysoce złożonej organizacji? Czasami organizacje 

zatrudniają kogoś bez zastrzeżeń, nie zdając sobie z tego sprawy. Mniej więcej rok później decydują, 

że rola nie jest odpowiednia. Dokonują więc zmian organizacyjnych; czasami zmieniają relacje w 

raportowaniu, a czasami nawet pozbywają się roli. Pomimo trudności w zatrudnianiu, organizacje 

wydają się niechętnie szkolić ludzi. Nie zatrudnienie odpowiedniego kandydata tylko z powodu 

pieniędzy jest poważnym błędem. Zatrudnienie niewłaściwego kandydata będzie kosztować 

organizację znacznie więcej i może spowodować, że dobrzy pracownicy odejdą. Pracownicy dobrej 

jakości chcą uczciwej rekompensaty rynkowej, aw zamian będą zwracać wartość organizacji. To proste 

zarządzanie. Sztuczne względy budżetowe prowadzą do sztucznej luki w umiejętnościach - 

współczesnego odpowiednika „mądrego funta, głupka funta”. To musi się skończyć. Uważam, że 

szkodzi to organizacjom, szkodzi sile roboczej i szkodzi gospodarce. Długoterminowo może nawet 

stwarzać wyzwania w globalnej konkurencji. Liderzy organizacyjni muszą wyeliminować sztuczną lukę 

umiejętności. To etyczna i patriotyczna sprawa. Jeśli nie możesz znaleźć wysokiej jakości pracowników 

w określonym przedziale wynagrodzenia, musisz dostosować swój zakres. Przeanalizuj wynagrodzenie 

każdej pozycji i upewnij się, że wynagrodzenie jest sprawiedliwe i oparte na rynku. Bez takiej podstawy 

problem będzie się nasilał. Jeśli uda ci się zatrudnić kogoś poniżej rynku, nie będziesz w stanie długo 

zatrzymać tej osoby. Kiedy dobry pracownik opuszcza organizację, występuje znaczna utrata wiedzy, 

koszty szkoleń, rozmowy kwalifikacyjne i koszty rekrutacji, a także spadek wydajności dla wszystkich 

stanowisk, z którymi dana osoba była związana w organizacji. Opłacanie pracowników nie oznacza luki 

w umiejętnościach. 



Rekrutacja najlepszych członków zespołu 

Rekrutacja pracowników działu IT i cyberbezpieczeństwa nie jest łatwa. Technologia zmienia się tak 

szybko, że jeśli skupisz się na złych rzeczach podczas procesu rekrutacji, w końcu zatrudnisz 

niewłaściwą osobę. Często odzyskanie po błędzie rekrutacji będzie kosztowne. Oprócz pisania bardzo 

szczegółowych i szczegółowych opisów zadań dla pracowników działu IT i cyberbezpieczeństwa, 

widziałem także reklamy, w których dwa różne zestawy umiejętności są łączone w jedną pozycję, co 

uniemożliwia znalezienie jednej osoby, która się kwalifikuje. Potem czekają miesiącami na 

zatrudnienie. Moja zalecana strategia rekrutacyjna jest zupełnie inna. Odpowiedni kandydat do IT / 

bezpieczeństwa cybernetycznego będzie miał dobre podstawy, ale silne pragnienie ciągłego uczenia 

się oraz niekwestionowanej etyki i uczciwości. Podczas gdy mogę uczyć technologii etycznej osoby, 

nieetyczni ludzie nigdy nie robią za dobrego profesjonalistę w branży IT lub bezpieczeństwa 

cybernetycznego. Co więcej, technologia zmienia się tak szybko, że jeśli dana osoba nie ma pasji do 

ciągłego uczenia się, osoba ta stanie się dla mnie przestarzała i bezużyteczna bardzo szybko. Tak więc 

skupienie się na bardzo specyficznych umiejętnościach jest często niepotrzebne, ponieważ jeśli istnieje 

podstawa, można na niej budować. Jak więc sprawdzać etykę i uczciwość? Twój zestaw wywiadów 

powinien zawierać dużą liczbę istotnych pytań nietechnicznych, które pozwolą ci to ocenić. 



Zatrzymywanie wspaniałych pracowników 

Nie możemy budować świetnych zespołów bez zatrzymywania wspaniałych ludzi. Wszyscy zgadzamy 

się, że nie jest łatwo znaleźć wspaniałych ludzi. Niektóre rotacje są zdrowe i normalne dla każdej 

organizacji i musimy to zaplanować. Jednak utrata wspaniałych ludzi znacznie szkodzi organizacji. Może 

nawet oznaczać różnicę między sukcesem a porażką. Dlaczego więc menedżerowie i liderzy nie pracują 

wystarczająco ciężko, aby zatrzymać wspaniałych ludzi, którzy tak ciężko pracowali, aby je znaleźć? 

Zachowanie świetności ludzi są o wiele łatwiejsze i tańsze  niż rekrutowanie. Często słyszałem 

wymówkę: „Po prostu nie możemy sobie pozwolić na dalsze wypłacanie im wyższych wynagrodzeń”. j. 

Wiem , że zdarzają się sytuacje, w których członkowie zespołu po prostu wyrosną z twojej organizacji i 

muszą znaleźć coś innego, aby osiągnąć kolejny poziom w swojej karierze. Jako przywódcy nie 

powinniśmy nikogo powstrzymywać. Sukces zawodowy każdej osoby w naszym zespole to nasza 

odpowiedzialność moralna i zawodowa. Jeśli rozwój zawodowy kogoś można osiągnąć tylko poza naszą 

organizacją, powinniśmy być skłonni to ułatwić. Powinien być otwarty dialog między nami a członkami 

naszego zespołu. Jeśli planują przejście poza organizację, muszą nas powiadomić bez obawy o zemstę. 

Tylko w ten sposób możemy zaplanować gładką sukcesję, aby nie zaszkodzić organizacji. Nie jestem 

wielkim fanem dwutygodniowych ogłoszeń. Wszyscy moi członkowie zespołu zawsze czuli się 

swobodnie dyskutując ze mną o swoich pomysłach i planach rozwoju zawodowego, a ja aktywnie 

mentoryzowałem i pracowałem z nimi, aby pomóc im osiągnąć ich cele zawodowe. W większości 

przypadków wzrost ten był możliwy w organizacji. Jedyny raz, gdybym nie próbował nawet zatrzymać 

kogoś, to kiedy ta osoba przynosi mi konkurencyjną ofertę, a następnie prosi o podwyżkę lub promocję. 

To jest branie zakładników. Tej osobie nie można ufać i należy ją jak najszybciej przenieść. Zatrzymanie 

osoby negatywnie wpłynie na resztę zespołu. Integralność i zaufanie mają kluczowe znaczenie w każdej 

organizacji IT - stało się to jeszcze ważniejsze w tym nowym świecie cyberbezpieczeństwa. Osoby 

pracujące w zawodzie nie są bardzo pożądanymi członkami zespołu. Odszkodowanie musi być 

sprawiedliwe i oparte na rynku - zgodnie z branżą lub rodzajem organizacji. Sztucznie obniżone 

poziomy wynagrodzeń z wymuszonymi wymówkami budżetowymi, takimi jak „To wszystko, na co nas 

stać”, po prostu nie zadziałają długo. W trudnych warunkach rynkowych możemy znaleźć dobrych ludzi 

- ale nie zachowamy ich, gdy rynek się wyrówna - jak zawsze. Więc jakie są sposoby na utrzymanie 

dobrych ludzi? Oto co zrobiłem - skupiłem się na upewnieniu się, że są szczęśliwi. Wspaniali pracownicy 

są najbardziej zmotywowani poprzez nagrody niepieniężne. Chociaż mamy ograniczoną podaż nagród 

pieniężnych, mamy nieograniczoną liczbę nagród niepieniężnych. Wielcy pracownicy zazwyczaj pracują 

w terenie, ponieważ jest to ich pasja. To ich powołanie i oni kochają robić to, co robią - i dlatego ich 

zatrudniliśmy. Zapamiętaj? Jeśli więc poświęcimy więcej czasu na upewnienie się, że nasi pracownicy 

są szczęśliwi, uzyskamy z nich niesamowitą wydajność. Będziemy mieli niezachwianą lojalność i często 

odrzucą wyższe nagrody finansowe, aby pozostać w organizacji, gdzie będą szczęśliwi i kreatywni, i 

będą mogli być pewni, że zawsze będą traktowani sprawiedliwie. W rzeczywistości, jeśli są szczęśliwi, 

nie będą się rozglądać. Wspaniali pracownicy chcą być szczęśliwi, gdy przychodzą do pracy. Ludzie IT 

są bardzo kreatywnymi ludźmi i musimy ich wyzwolić i pozwolić, by płynęły ich twórcze soki. Ich 

największą satysfakcją jest świadomość, że wnieśli wkład w organizację. Muszą wiedzieć, jak ich praca 

wiąże się z misją organizacji. To sprawia, że praca jest dla nich znacznie bardziej znacząca. Szanse są 

bardzo wysokie, misja Twojej organizacji przyciągnęła ich do Twojej organizacji. Nawet jeśli 

początkowo nie miało to miejsca, po zmotywowaniu ich misją będą oni uczestniczyć w autopilocie. 

Naszym zadaniem jest umożliwienie tego tłumaczenia - nieprzerwanie. Powinni wiedzieć, w jaki sposób 

ich praca wspiera misję organizacji. Pomoże im to również połączyć się z organizacją. Im silniejsza jest 

ich więź z organizacją, tym większe są szanse na ich utrzymanie. Musimy być hojni z nagrodami 

niepieniężnymi. Musimy szukać okazji, by oddać je szczerze i wdzięcznie. Nowy projekt, okazja do 

wdrożenia oryginalnego pomysłu, publiczne uznanie nowego pomysłu, uroczysty lunch, okazja do 



zaprezentowania się na konferencji lub przed kierownictwem organizacji - to przykłady niepieniężnych 

nagród, które motywują ludzi. Skąpstwo dzięki notatkom „dziękuję”, listom polecającym lub uściskom 

dłoni nie pomaga nam. 

Hojność z tymi niepieniężnymi nagrodami uwolni kreatywność i pomoże utrzymać wspaniałych ludzi. 

Oceny wyników muszą być dokładne, uczciwe i wzajemnie uzgodnione, a wyjątkowa wydajność musi 

być nagradzana lepszymi podwyżkami płac. Powinniśmy poczekać, aż dokumentacja ewaluacyjna 

zostanie wypełniona, aby pracownicy wiedzieli, gdzie stoją. Powinieneś już mieć zaplanowane projekty 

i cele. Jeśli je wypełniają, powinni już wiedzieć, gdzie stoją. Jeśli coś wymaga dostosowania z powodu 

jakiejś sytuacji awaryjnej, natychmiast wprowadź te zmiany w planie pracy. Wszystkie cele dotyczące 

wydajności powinny być realistyczne i całkowicie pod kontrolą pracownika. Nikt nie powinien być 

karany za okoliczności, na które nie ma wpływu. Nasi pracownicy muszą mieć pewność, że będziemy 

ich chronić - jeśli nie zrobili nic złego - nie powinni być arbitralnie rozwiązywani. Strach przed 

samowolnym zwolnieniem może być śmiertelny dla każdej organizacji. Jednak widzę, że tak wiele 

organizacji używa tego narzędzia do zarządzania swoimi finansami z roku na rok. Wypowiedzenie z 

powodu jest inną historią. Jednak nigdy nie odłożyłem nikogo w mojej karierze. Nigdy też nie 

pozwoliłem kierownikowi wyższego szczebla zwolnić kogoś z mojej organizacji z powodu arbitralnego 

zwolnienia 10% w całej firmie. Jeśli dyrektorzy generalni i dyrektorzy finansowi mają problemy z 

nawiązywaniem połączeń, dlaczego nigdy się nie wyłączają? Czy nie zaoszczędziłoby to organizacji 

więcej pieniędzy? Czy nie jest to ich niekompetencja i porażka w zarządzaniu ryzykiem, które 

doprowadziło organizację do bałaganu finansowego? Tak, słyszałem usprawiedliwienie warunków 

rynkowych. Twierdziłbym, że ci dyrektorzy otrzymują wynagrodzenie za zaplanowanie tych zdarzeń 

losowych. Jeśli nie mogą zaplanować, nie powinni być w pracy. Cierpienie całej organizacji za ich 

niekompetencję jest złe. 10-procentowa redukcja kosztów jest niewykonaniem przez kierownictwo 

trudnych decyzji. Jak widzieliśmy w przypadku konkurentów Southwest Airlines, w dłuższej 

perspektywie będzie to zabójcze dla organizacji. Ludzie, którzy wykonują swoją pracę, nie powinni być 

zwalniani. W każdej firmie są ludzie, którzy nie wykonują swojej pracy. Pracownicy, którzy nie mają 

etyki pracy, powinni zostać zwolnieni. Musimy być lojalni wobec pracowników lojalnych wobec 

organizacji. Był czas w mojej karierze, kiedy zgłosiłem się do dyrektora finansowego i powiedziano mi, 

że mamy 10% zwolnienia z zarządu. Powiedziano mi, żebym zwolnił jedną osobę w mojej organizacji - 

powiedziano mi nawet, którą osobę muszę zwolnić. Po kilku dniach uważnej decyzji podjąłem decyzję 

dyrektora finansowego. Ponieważ zwolnienie było czysto finansowe i moja pensja była wyższa niż 

pensja mojego zespołu, zgłosiłem się na ochotnika do zwolnienia, aby organizacja mogła zaoszczędzić 

więcej pieniędzy. Zaskoczony dyrektor finansowy powiedział mi, że to nie jest opcja. Następnie 

zwróciłem uwagę, że jeśli przyjrzymy się uważnie całej organizacji, w różnych departamentach jest kilka 

osób, które w ogóle nie wykonują żadnej pracy - i rzeczywiście powodują problemy. Dałem mu również 

analizę finansową i produktywność moich proponowanych cięć w innych działach (na piśmie) i 

pokazałem mu, jak to miałoby lepszy finansowy i strategiczny sens dla organizacji. Moja organizacja 

była już szczupła. Z biegiem lat przyjęliśmy tak wiele odpowiedzialności, nie dodając żadnych 

pracowników, których zwolnienie spowodowałoby całkowitą porażkę całego mojego zespołu. Ze 

względów związanych z zasięgiem i zarządzaniem ryzykiem każdy członek mojego zespołu stał się 

głęboko spleciony ze wszystkimi innymi członkami zespołu, a trwałe usunięcie każdego z nich 

spowodowałoby poważne załamanie zespołu. To byłoby jak gra w baseball bez zawodnika na pozycji. 

Ponieważ i tak byłem skazany na porażkę, lepiej zrezygnować wcześnie, niż później. Kolejnym kluczem 

jest rozwój zawodowy. Podczas gdy niektóre działania związane z rozwojem zawodowym mogą 

kosztować pieniądze, istnieje wiele konferencji i szkoleń, które są dostępne za darmo. Większość 

konferencji umożliwi bezpłatne uczestnictwo prezenterom. Zachęć swoich pracowników do 

zaprezentowania się na tych konferencjach. Jako menedżerowie i liderzy IT, naszym zadaniem jest 



wspieranie rozwoju zawodowego każdego, kto pracuje w naszym zespole. Jeśli tego nie zrobimy, 

zawodzimy jako przywódcy. Jeśli ich atrofia umiejętności lub ich certyfikaty wygasną, ponieważ nie 

pozwalamy im na zdobywanie kredytów na kształcenie ustawiczne, jak może to być pomocne dla 

organizacji? To jest błąd w sztuce zawodowej! 

 Wielu menedżerów IT obawia się, że certyfikacje sprawią, że ich pracownicy będą bardziej zbywalni i 

pozwolą im znaleźć lepsze możliwości. Pracownicy są sfrustrowani, że ich menedżerowie nie pozwalają 

im rosnąć; więc wychodzą, aby uczyć się i rozwijać zawodowo. Kiedy negocjowałem mój pierwszy 

budżet jako CIO, poprosiłem i otrzymałem 2000 dolarów rocznie dla każdego pracownika w moim 

zespole. Stanowił on część struktury wynagrodzeń, która mogła być wykorzystywana tylko na 

konferencje lub szkolenia. Wymagało to konsultacji z przełożonymi i mogło być wykorzystane do opłat 

certyfikacyjnych lub do kontynuowania kredytów edukacyjnych. Ponieważ niektóre szkolenia były 

droższe, pracownicy mogli handlować między sobą. Mogli zrezygnować z dolarów treningowych na 

jeden rok, aby odzyskać je od odbiorcy w następnym roku. Kilkakrotnie byłem w stanie zatrudnić kogoś 

po prostu dlatego, że miałem gwarantowane roczne korzyści szkoleniowe. Ten układ był niesamowitym 

motywatorem dla zespołu. Utrzymywało to umiejętności mojego personelu, a oni byli w stanie 

wyostrzyć swoje myślenie, omówić problemy z kolegami z innych instytucji i zastosować wiedzę na 

temat innowacji w naszej organizacji. Przez prawie 10 lat nikt nie opuścił organizacji - byli bardzo 

zadowoleni ze środowiska, rozwoju zawodowego i wzajemnego wsparcia, jakie otrzymywali od siebie, 

że myśl o rozglądaniu się nigdy nie przyszła im do głowy. Nigdy nie mogłem przewidzieć przyszłych 

wydarzeń, ale pod koniec 2009 r. I na początku 2010 r., Kiedy organizacja, w której pracowałem jako 

CIO, została zniesiona w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych, każdy członek mojego zespołu 

znalazł nową pracę w wyniku ich - aktualne umiejętności, certyfikaty, dyscyplina i umiejętności 

przywódcze. Wreszcie - musimy rozpoznać siłę sieci społecznej w miejscu pracy. Jako ludzie wszyscy 

jesteśmy istotami społecznymi. Ludzie zazwyczaj rozwijają silne więzi w pracy i naszym zadaniem jest 

wspieranie i zachęcanie do tego. Ta sieć społecznościowa tworzy poczucie przynależności. Ułatwia to 

współpracę. Nasi pracownicy są szczęśliwsi i bardziej produktywni. Im więcej przyjaciół ma w pracy, 

tym bardziej czują się związani z organizacją i im trudniej jest wyjść dobrym ludziom. 



Angażowanie naszego zespołu w innowacje 

Innowacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej organizacji. Jednak wiele organizacji nie 

wprowadza innowacji - a ta porażka jest kosztownym nadzorem - coś, co powoduje, że miliardy 

dolarów tracą produktywność pracowników w Stanach Zjednoczonych. Ale innowacje nie muszą być 

dramatyczne ani wstrząsające Ziemią. W rzeczywistości, zgodnie z japońską koncepcją Kaizen, 

większość innowacji odbywa się poprzez iterację i małe, przyrostowe korekty. Wzmocnienie pozycji, 

praca zespołowa, współpraca i komunikacja (w tym konstruktywna krytyka) to kluczowe elementy 

umożliwiające takie stopniowe dostosowania w zespołach i organizacjach. Kiedyś astosowałem prostą 

technikę, aby uzyskać niezwykłe wyniki. Rozpocząłem regularne spotkania zespołu z obrotowymi 

krzesłami konferencyjnymi i osobami robiącymi notatki na każde spotkanie. Wszyscy na zmianę 

prowadzili spotkania, sporządzali notatki, pisali i rozdawali minuty oraz ustalali porządek obrad. Ten 

system zapewniał: 

1. Każdy miał możliwość ćwiczenia przywództwa, zarządzania spotkaniami, ułatwiania dyskusji i

zarządzania czasem. 

2. Milczenie podczas tych spotkań nie było opcją - każdy musiał wyrazić opinię na temat każdego

problemu. Konstruktywne debaty otaczały idee, a nie osobę proponującą pomysł. Celem było 

upewnienie się, że zły pomysł może zostać dopracowany do dobrego. Aby posunąć się naprzód, zespół 

musiał wspierać i posiadać każdy pomysł. 

3. Każda osoba może ćwiczyć sztukę słuchania i chwytania przebiegu spotkania w celu zrobienia

notatek i wyprodukowania minuty. 

4. Każdy pracownik musiał znać ważne kwestie i priorytety, aby stworzyć rozsądny program spotkania.

5. Ludzie doskonalili swoje umiejętności, obserwując innych.

6. Spotkania zespołu nie zależały od obecności jakiegokolwiek namaszczonego lidera zespołu, a brak

jednej osoby nie miał wpływu na zespół. 

7. Wszyscy wiedzieli, nad czym pracują wszyscy inni, problemy i problemy, z którymi się borykaliśmy, i

mogli proponować sugestie i rozwiązania: Sukces dla wszystkich stał się sportem zespołowym. 

8. Każdy członek zespołu był zobowiązany do podjęcia wysiłku i wykorzystania innych członków zespołu

jako zasobów projektu. W ten sposób nauczyli się przywództwa w projekcie oraz członkostwa w 

projekcie, a także dyscypliny dzielenia uwagi między wiele projektów. 

9. Członkowie mieli możliwość przygotowania i przeprowadzenia zarówno formalnych, jak i

nieformalnych prezentacji - każdy z nich miał okazję uczyć się i ćwiczyć sztukę tworzenia prezentacji w 

chronionym i godnym zaufania środowisku - bez osobistego ryzyka 

Moim głównym celem było sprawienie, by ludzie bawili się na tych spotkaniach, a zespół przyjął i 

zinternalizował kilka kluczowych zasad, takich jak przywództwo, uczciwość, praca zespołowa, ciągłe 

uczenie się i obsługa klienta. Aby potwierdzić, że zespół zrozumiał, co oznacza każda z tych zasad, pod 

koniec każdego spotkania poświęciliśmy krótką dyskusję na temat zasady zespołu. Zespół opracował 

listę kluczowych zachowań nadających znaczenie każdej zasadzie i przyjął listę zachowań jako ideały 

zespołu. Oczywiście niesamowitym produktem ubocznym tego systemu był wysoki stopień 

innowacyjności - i niesamowity poziom produktywności - wszystko dzięki wysokiemu poziomowi 

przywództwa, zaangażowania i pracy zespołowej. Ponieważ cały zespół sprawdził pomysły wszystkich, 



prawdopodobieństwo sukcesu znacznie wzrosło. Biorąc pod uwagę wiele mózgów, nie trzeba było 

długo czekać na innowacyjne pomysły, które doprowadziłyby do sukcesu. Niewielkie korekty i 

powtórzenia dokonane po zbiorowej myśli umożliwiły realizację kilku złożonych projektów w 

rekordowym czasie - niektóre były projektami, które pierwotnie uważano za zbyt skomplikowane, aby 

można je było wykonać wewnętrznie. Nawet stażyści studenci i nowi pracownicy szybko zaangażowali 

się w środowisko pracy dzięki tej prostej technice. Po pierwszym spotkaniu nigdy nie prowadziłem sesji. 

Zamiast tego trenowałem i zachęcałem innych. Z tego powodu zespół wyraźnie uznał, że przywództwo 

nie jest nierozerwalnie związane z pozycją; każdy może być liderem. Ponieważ każdy, łącznie ze mną, 

może zostać wykorzystany jako zasób w czyimś projekcie, ludzie dowiedzieli się, że najważniejsze jest 

posiadanie odpowiednich zasobów dla swoich projektów. Nauczyli się negocjować i nakłaniać do 

pozyskania tych zasobów od każdego upełnomocnionego pracownika - który mógł swobodnie 

przeznaczać czas na projekty, które będą im się podobać. Co więcej, wszyscy świetnie się bawili. 



Akceptowanie innowacyjnych awarii 

Innowacyjne awarie i błędy z pewnością spotkają osobę, która podejmuje największą liczbę ryzyk i 

próbuje największej liczby innowacji. Ludzie, którzy nic nie robią, nie popełniają błędów. Ludzie, którzy 

wykonują większość pracy, mogą popełnić kilka błędów. Innowacja niesie ze sobą ryzyko 

niepowodzenia. Najlepiej jest wcześnie rozpoznać prawdopodobne awarie. Niebezpiecznie jest 

egoistycznie kontynuować wydawanie pieniędzy i wysiłków na wdrożenie złego pomysłu z obawy przed 

organizacyjną karą. Czy właściwe jest zwolnienie kogoś z błędu? Czy powinniśmy karać kogoś za 

niepowodzenie w innowacyjnym przedsięwzięciu? Kłóciłbym się z tym. Taka atmosfera może być 

śmiertelna dla innowacji dla każdej organizacji. W rzeczywistości może zrujnować organizację IT. 

Organizacje i liderzy IT, którzy nie tolerują błędów - lub innowacyjnych niepowodzeń - będą w stagnacji. 

Strach przed zemstą zmniejszy wydajność i kreatywność oraz spowoduje odejście najbardziej 

wartościowych i innowacyjnych pracowników. Nigdy nie powinniśmy karać ludzi za błędy. Zamiast tego 

powinniśmy uczyć ludzi zarządzania ryzykiem związanym z innowacjami i zapewnić, że podejmują 

odpowiednie środki ostrożności aby uniknąć błędu lub porażki innowacyjnej. Dobrym przykładem jest 

wykonanie kopii zapasowej systemu przed dokonaniem zmiany i zapewnienie sposobu przywrócenia 

systemu do pierwotnego stanu. Innym przykładem jest omówienie akcji lub planu wysokiego ryzyka z 

innymi wykwalifikowanymi osobami przed wykonaniem. Nawet wysoko wykwalifikowani lekarze 

proszą o opinie drugie i trzecie. To jest prosta należyta staranność. Zarządzanie ryzykiem musi być 

częścią standardowej procedury operacyjnej. Jeśli dana osoba nie zastosuje się do tej procedury, 

możemy mieć argument za konsekwencjami. Ważne jest, aby ludzie czuli się komfortowo, popełniając 

błędy, aby można było zastosować odpowiednie działania naprawcze, a ludzie mogą nauczyć się, jak 

uniknąć błędu w przyszłości. Kontrola jakości redukuje błędy i błędy. Wszyscy członkowie zespołu 

powinni dążyć do atmosfery, w której ludzie pomagają sobie nawzajem unikać błędów i dzielić się 

doświadczeniami. Nigdy nie powinniśmy ukrywać się przed złymi zdarzeniami. Kilka lat temu miałem 

przyjemność słuchać dr Jamshed Irani, byłego dyrektora generalnego Tata Steel, który obrócił firmę na 

przełomie lat 80. i 90., angażując całą organizację w kulturę innowacji. Jedną z idei, które pojawiły się 

podczas jego kadencji, była praktyka Taty polegająca na przyznawaniu nagród „Odważ się spróbować” 

za innowacyjne pomysły, które zakończyły się niepowodzeniem. Nieudane pomysły uczą nas, co nie 

działa i dają nam możliwość krytycznego myślenia, aby następny pomysł miał większą szansę na sukces. 

Ponieważ istnieje nieodłączne ryzyko niepowodzenia w próbowaniu czegoś nowego, powinniśmy 

upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu mogą swobodnie wypowiadać się i konstruktywnie 

krytykować każdy nowy pomysł - nawet jeśli pomysł pochodzi od lidera zespołu. Osoby najbliższe 

liderowi częściej dostrzegają wady tego pomysłu - mogą nawet mieć większe kwalifikacje, aby 

właściwie ocenić ryzyko związane z tym pomysłem. Po dostarczeniu różnych perspektyw i każdemu, 

kto miał okazję wpaść na pomysł, istnieje duża szansa, że ostateczna decyzja będzie silniejsza, a więcej 

zagrożeń zostanie zidentyfikowanych i odpowiednio uwzględnionych. Ludzie nie powinni czuć się źle, 

mówiąc coś niewłaściwego. Tylko ludzie, którzy nic nie mówią, są zawsze poprawni. Ludzie, którzy 

aktywnie uczestniczą w dyskusjach, muszą od czasu do czasu powiedzieć coś niepoprawnego. Ważne 

jest, aby rozpoznać i potwierdzić, że jest to normalne. Postawmy więc naszym ludziom swobodę 

innowacji, tworzenia i debaty; i pozwól naszym organizacjom cieszyć się wspaniałymi nagrodami takiej 

atmosfery. 



Krytyczna rola obsługi użytkowników 

Wiele organizacji ignoruje wsparcie użytkowników. Często zlecają to na zewnątrz, a czasem zatrudniają 

ludzi, którzy nie są w stanie naprawdę pomagać użytkownikom lub szkolić ich przy każdej okazji. Ludzie 

zapominają, że jedną z kluczowych ról obsługi użytkowników jest nauczenie ludzi, jak sobie pomóc. 

Rozpocząłem karierę od obsługi użytkowników, gdzie odkryłem swoją prawdziwą miłość i powołanie: 

dziedzinę technologii informacyjnej. Inwestycje w technologię przynoszą wysokie zyski tylko wtedy, 

gdy użytkownicy są w stanie efektywnie korzystać z technologii. A zatem, skuteczne wsparcie 

użytkowników i szkolenia są niezbędne dla organizacji. Prawie wszyscy w organizacji IT powinni być 

zaangażowani we wspieranie użytkowników na pewnym poziomie. Wspieranie użytkowników 

końcowych jest jednym z najlepszych sposobów na poznanie naszych współpracowników i poznanie 

ich działań w organizacji. Pozwala nam to wyostrzyć nasze umiejętności rozwiązywania problemów. Co 

najważniejsze, uczy nas radzenia sobie z ludźmi o różnych osobowościach. Niektórzy będą mieli ego i 

postawy; niektórzy mogą nawet mieć niegrzeczne nastroje. Był to dla mnie najlepszy sposób na 

poznanie najmilszych ludzi w organizacji i odkrycie najlepszych liderów organizacji. Kluczem do sukcesu 

jako CIO jest nawiązanie przyjaźni z najlepszymi liderami organizacji - i najlepszymi ludźmi. Stają się 

naszymi mistrzami sukcesu. Praca ze wsparciem użytkownika jest zwykle bardzo stresująca, a ludzie 

mogą doświadczyć szybkiego wypalenia. Z tego powodu najlepiej jest zmienić pracę pełnoetatową 

użytkownika wspierającego w rolę mieszanego projektu / wsparcia użytkownika w miarę rozwoju 

naszej kariery. Dlatego też większość organizacji wsparcia użytkowników musi być warstwowa. Na 

pierwszym poziomie możemy mieć call center, które inicjuje zgłoszenie problemu i rozwiązuje 

rutynowe problemy i problemy. Zazwyczaj jest to traktowane jako pozycja podstawowa i może być 

obsadzone nowicjuszami. W przypadku większości organizacji IT zadania związane z obsługą 

użytkowników są pozycjami niskiego ryzyka, które można wykorzystać do sprawdzenia i oczyszczenia 

pracowników. Ten poziom jest idealny dla stażystów, którzy są inteligentni i ciekawi oraz pragną 

możliwości doświadczenia świata biznesu. Uczniowie z dowolnego większego uniwersytetu mogą 

odnieść sukces w tej roli, jeśli lubią spotykać się z ludźmi i rozwiązywać zagadki. W końcu wsparcie 

użytkowników to nieskończona ilość zagadek do rozwiązania. Ponieważ głównym celem obsługi 

użytkowników jest obsługa klienta, dowiadujemy się, że negocjacje z klientami są integralną częścią 

dostarczania doskonałej obsługi. Obsługa klienta to kwestia zarządzania oczekiwaniami. Każdy 

specjalista ds. Wsparcia użytkownika ma ograniczony czas i kilka problemów do rozwiązania 

jednocześnie. Każdy chce, aby ich problemy zostały rozwiązane w pierwszej kolejności. Ale jest to 

niemożliwe, więc musimy ocenić wpływ problemu i wynegocjować ramy czasowe, które klient może 

zaakceptować i harmonogram, który możemy spełnić. Ostatecznie jest to jeden z kluczowych 

czynników przy określaniu zadowolenia klienta. Percepcja klienta jest najważniejsza. Słuchanie to 

kolejna ważna umiejętność. Jak dokładnie i precyzyjnie zbieramy informacje o problemie, będzie 

krytyczne dla szybkiego rozwiązania problemu. Dostarczane przez nas rozwiązanie musi rozwiązać 

problem bez tworzenia nowego. Musimy nauczyć się zachowywać spokój i pozytywne nastawienie. 

Nasza postawa prawdopodobnie wpłynie na osobę, z którą współpracujemy i pomoże nam zbierać 

lepsze informacje. Zachowanie spokoju często uspokaja wzburzonego klienta. Musimy praktykować 

sztukę obserwacji - pytając klienta, czy rozwiązanie rozwiązało problem - i czy problem został 

rozwiązany lub powrócił. Czy pojawił się nowy problem? To jest nasza szansa na ustalenie 

wiarygodności i relacji z klientem. Są to ważne aktywa, które będziemy mogli sfinansować dla 

przyszłych korzyści negocjacyjnych. Jeśli ludzie byli zadowoleni z naszych rozwiązań i przeszli w 

przeszłości, są bardziej skłonni dać nam hojny harmonogram następnego problemu, ponieważ mają 

większą wiarę w naszą zdolność do realizacji. Budowanie pozytywnej reputacji wymaga czasu. 

Dowiemy się również, jak efektywnie wykorzystać różne dostępne zasoby - takie jak inni członkowie 

zespołu, bazy wiedzy i zasoby internetowe, takie jak witryny dostawców i fora pomocy technicznej. 



Niezależnie od tego, jak daleko będziemy się wspinać, lekcje, których nauczyliśmy się w zakresie obsługi 

użytkowników, będą nas śledzić przez całą naszą karierę. Oczywiście możemy mieć różne rodzaje 

problemów do rozwiązania, ale jeśli jesteśmy w dziedzinie IT, zawsze będziemy musieli odpowiednio 

wspierać naszych klientów. Ignorowanie tego obszaru jest poważnym błędem. 



Pomaganie pracownikom odnieść sukces 

Aby prowadzić skuteczne organizacje, musimy pomóc wszystkim w naszej organizacji osiągnąć sukces. 

Jak dokładnie można to osiągnąć? Pewnego dnia rozmawiałem z kilkoma studentami studiów 

licencjackich, którzy podkreślali, że starają się o odpowiednie praktyki, co może prowadzić do pracy - 

być może w tej samej firmie. Pytali o wskazówki dotyczące osiągnięcia sukcesu w dziedzinie IT. 

Zastanawiając się nad własnym doświadczeniem, zapytałem: „A jeśli dokładny obszar, w którym 

osiągniesz sukces, nie został jeszcze wymyślony? A jeśli uczelnie nie nauczą tego, co trzeba wiedzieć, 

aby odnieść sukces w tej dziedzinie? ”„ To właśnie mi się przydarzyło ”- kontynuowałem -„ Zdobycie 

stopnia doktora zajęło mi ponad 30 lat, ponieważ musiałem zaczekaj na wymyślenie pola - 

zażartowałem. Każdy pracownik w każdej firmie musi skupić się na kilku kluczowych sprawach, które 

pomogą im dojrzeć, rozwijać się i odnosić sukcesy. Liderzy organizacyjni powinni skoncentrować się na 

zapewnieniu, że wszyscy pracownicy w organizacji mogą osiągnąć następujące cele. Muszą także 

rekrutować ludzi, którzy mogą osiągnąć następujące cele:. 

Bądź szczęśliwy - musimy być szczęśliwi i podekscytowani tym, co robimy. Z biegiem czasu nasze 

preferencje mogą ulec zmianie i musimy być przygotowani na dostosowanie się. Jednak bez szczęścia 

nie możemy osiągać doskonałości i bez doskonałości nie możemy osiągnąć nagród pieniężnych, których 

szukamy. Pieniądze automatycznie podążają za doskonałością. 

Bądź najlepszy - jakość i obecne umiejętności w naszej dziedzinie mają znaczenie nie tylko dla korzyści 

finansowych, ale także dla bezpieczeństwa pracy. Chociaż nie możemy kontrolować tego, co robią 

menedżerowie i inni wokół nas, w pełni kontrolujemy nasze działania i możemy skupić się na 

osiągnięciu doskonałości we wszystkim, co robimy. 

Bądź ambitny - ludzie i okoliczności często próbują otoczyć nas ograniczeniami. Nie musimy ich 

akceptować. Nikt nie zna naszych ograniczeń lepiej niż my. Nigdy nie powinniśmy pozwolić innym 

określać naszych ograniczeń. Powinniśmy więc odważyć się marzyć i zaciekle próbować przezwyciężyć 

te ograniczenia w dążeniu do naszych marzeń. 

Bądź strategiczny - każda organizacja ma misję, a kiedy pracujemy dla dowolnej organizacji, musimy 

zrozumieć i promować tę misję. Musimy wiedzieć, jak nasza praca wpisuje się w misję i powinniśmy 

być w stanie wyjaśnić to innym w prostym języku. Bez tego tłumaczenia nasza praca nigdy nie będzie 

dla nas znacząca lub doceniana przez innych. 

Bądź świadomy - ponieważ wszystko wokół nas ciągle się zmienia, musimy przyswajać i dostosowywać 

się do tych zmian. Zmiany te mogą stanowić nową szansę lub wymagać, abyśmy dowiedzieli się czegoś 

nowego. 

Bądź ciekawy - ponieważ dziedzina IT to dziedzina, w której szybko się zmieniają, musimy stale uczyć 

się i aktualizować nasze umiejętności. Musimy uczestniczyć w konferencjach, czytać czasopisma, 

współpracować z innymi i uzyskiwać stosowne certyfikaty lub wyższe stopnie naukowe. 

Bądź przyjazny - biorąc pod uwagę multidyscyplinarny charakter większości problemów, sukces jest 

zazwyczaj wysiłkiem zespołowym. Budowanie relacji i umiejętność współpracy z innymi w sposób 

oparty na współpracy i wsparciu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla sukcesu organizacji, ale także dla 

naszego sukcesu. 

Na koniec bądźcie wdzięczni - zawsze musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niezliczona liczba ludzi 

umożliwiła nasz sukces. Rodzice, dziadkowie, nauczyciele, krewni, przyjaciele, współpracownicy, hojni 

darczyńcy - wszyscy utorowali nam drogę. Zawsze powinniśmy cenić tych ludzi i być wdzięczni. 



Spłacanie naszych długów wobec konkretnych osób, które nam pomogły, może nie być możliwe - ale 

możemy je oddać - pomagając komuś osiągnąć sukces. To jest magia udanego społeczeństwa. 



Kilka rzeczy, których należy unikać 

W tym nowym świecie, w którym IT musi dostosować się do celów biznesowych i reagować na potrzeby 

użytkowników, postrzeganie, które tworzymy w umysłach ludzi w organizacjach, które obsługujemy, 

ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Czasami możemy cierpieć na mentalność „wieży z kości 

słoniowej” - i czujemy, że użytkownicy nie mogą być szkoleni w zakresie technologii. Dlatego uciekamy 

się do robienia wszystkiego dla nich, zamiast uczyć ich, jak to robić. Innym razem kultura korporacyjna 

nieświadomie zdegradowała IT daleko od rdzenia biznesu i postrzegał go jako zdalnego posiadacza 

istotnej, ale tajnej (i drogiej) wiedzy. Myślę, że bardzo ważne jest upewnienie się, że nasza organizacja 

nie cierpi z powodu następujących siedmiu grzechów głównych: 

1. IT to dział „NIE”. Działy IT, które nie są zorientowane na klienta, zazwyczaj zdobywają tę reputację.

Misja działu IT powinna być taka sama jak misja organizacji. Musimy znaleźć więcej sposobów 

powiedzenia „TAK”. Musimy słuchać klientów i dostarczać im wartości, umożliwiając im lepsze 

wykonywanie pracy dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu technologii. 

2. Wsparcie IT jest towarem i nie jest częścią podstawowej działalności i można je łatwo zlecić na

zewnątrz. IT jest integralną częścią podstawowej działalności większości organizacji, ponieważ bez IT 

nie możemy nic zrobić. Właściwe wsparcie aplikacji biznesowych zazwyczaj wymaga głębokiego 

zrozumienia biznesu, a to zrozumienie nie jest łatwe. Podczas gdy outsourcing niektórych aspektów IT 

należy zawsze traktować jako opcję, rzadko opłaca się outsourcing kapitału intelektualnego. 

3. Cyberbezpieczeństwo jest zadaniem IT. W każdej organizacji cyberbezpieczeństwo jest zadaniem

każdego, ponieważ każdy ma dostęp do chronionych informacji, a większość naruszeń wynika z 

ludzkich działań. Cyberbezpieczeństwo jest zakorzenione w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwie. 

Jest to obszerna, wysoce interdyscyplinarna dziedzina z trzema głównymi obszarami zainteresowania: 

technologia, polityka i zarządzanie ludźmi. Organizacje często popełniają błąd, wdrażając tylko kilka 

kontroli technicznych, ignorując resztę. Specjaliści z różnych środowisk są potrzebni do pracy nad 

różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa. Psychologowie, socjologowie, kryminolodzy, informatycy i 

inżynierowie, inżynierowie sieci, administratorzy biznesu, menedżerowie ryzyka, politolodzy, 

prawnicy, pracownicy działu kadr, rekruterzy, prawnicy i ludzie z wielu innych dyscyplin są 

zaangażowani w kompleksowy program cyberbezpieczeństwa organizacji. 

4. Wymaganie od użytkowników zmiany haseł często poprawia bezpieczeństwo. Jest to ulubione dla

wielu osób pracujących w dziale IT NO. Dzięki nim użytkownicy często zmieniają hasła, ale hasła 

administratora systemu pozostaną niezmienione przez wiele miesięcy - nawet po odejściu 

pracowników administracji systemu! Częste zmiany haseł są dużym obciążeniem dla użytkowników - 

zwłaszcza jeśli są zmuszeni do korzystania z bardzo złożonych haseł. Ludzie zazwyczaj rozwiązują ten 

problem, zapisując swoje hasła w widocznym miejscu, co powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa. 

Zwiększa również liczbę połączeń serwisowych i liczbę zablokowanych kont. Jestem zdumiony widząc, 

że działy IT blokują konta użytkowników przez wiele tygodni, zmuszając ludzi do korzystania ze swoich 

kont - po to, aby wykonać ich pracę. Jak to poprawia bezpieczeństwo? Hasła są zazwyczaj narażone na 

ataki typu phishing lub spyware. Szkolenie ludzi w zakresie zarządzania hasłami i ich ochrony oraz 

uprawiania bezpiecznych komputerów jest znacznie lepszym pomysłem niż zmuszanie ich do częstej 

zmiany haseł. Zaobserwowałem niewiarygodną ilość produktywności utraconej dzięki zablokowanym 

kontom i legalnym użytkownikom, którzy nie mogą uzyskać dostępu do systemu, podczas gdy 

Departament NIE potrzebuje dni, tygodni, a nawet miesięcy, aby zresetować hasła i odblokować konta. 

Każda polityka, która utrzymuje legalnego użytkownika z systemu na dłużej niż 15 minut, jest złą 

polityką i musi zostać zmieniona! 



5. Potrzebujemy wsparcia IT, aby przenieść komputery i podłączyć projektory. Nigdy nie zrozumiałem

tego zjawiska. Używanie drogich pracowników IT do wykonywania rutynowych zadań, takich jak ruchy 

sprzętu i konfiguracja, jest całkowitą stratą pieniędzy. Technologia stała się wszechobecna, a większość 

użytkowników jest zdolna do samopomocy tego typu, co pozwala działom informatycznym 

skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach wsparcia. O ile nie ma wymogu implementacji 

określonych zabezpieczeń na poziomie portu, większość użytkowników może być skutecznie 

przeszkolona do odłączania i podłączania sprzętu komputerowego 

6. Potrzebujesz doświadczenia w informatyce lub informatyce do pracy w IT. Nic nie może być dalej od

prawdy. Dziś każda organizacja jest organizacją IT - czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Prawie 

każdy pracownik jest pracownikiem IT z powodu wyższego poziomu umiejętności technicznych 

wymaganych w każdej pracy. Większość specjalistów IT nie programuje już więcej. Zamiast tego są 

wysoko biegli użytkownicy technologii. Dlatego każdy, kto ma pasję, może być pracownikiem 

technologicznym. Technologia zmienia się tak szybko, że ludzie mogą stać się bardzo biegli w nowych 

technologiach w krótkim czasie. Rzeczywiście, muszą kontynuować naukę lub szybko staną się 

przestarzałe. 

7. Lider działu IT musi być techniczny. Kierownicy działów IT muszą zrozumieć biznes i rozwijać silne

relacje w całej organizacji. Muszą być w stanie opracować długoterminowe strategie zgodne z celami 

biznesowymi. Muszą być w stanie zainspirować zespół IT do bycia innowacyjnym i pomocnym. Muszą 

być w stanie utrzymać się na rynku dzięki współpracy z innymi liderami IT. Podczas gdy silne 

umiejętności techniczne nie są absolutnym wymogiem dla liderów IT, jeśli jesteśmy w stanie otoczyć 

się silnymi ludźmi technicznymi, całkowity brak doświadczenia technicznego będzie poważną wadą, 

ponieważ dyrektorzy nietechniczni nie podejmą najlepszych strategicznych wyborów technicznych ani 

nie zrozumieją jak rekrutować, mentorować i zatrzymywać dobrych informatyków. Musimy zrozumieć 

ludzi technicznych, którymi kierujemy i organizację, której służymy i funkcjonować jako główny 

tłumacz. 



Cyberbezpieczeństwo. Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem 

Organizacje muszą uznać zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem wynikające z outsourcingu i 

offshoringu. Dlatego bardzo się ucieszyłem, widząc ostatnio nowe słowa wkraczające w język biznesu. 

Słowa takie jak insourcing, inshoring i reshoring stają się coraz bardziej powszechne. Mówiąc prościej, 

insourcing jest procesem przywracania usług umownych i outsourcingu do organizacji. Inshoring lub 

reshoring przywraca usługi lub produkcję kontraktową lub outsourcingową z zagranicy do kraju. 

Istnieją pewne pozytywne implikacje związane z inshoringiem i reshoringiem technologii 

informatycznych i cyberbezpieczeństwa. W końcu cyberbezpieczeństwo jest skomplikowane i 

wystarczająco trudne w granicach. Kiedy jest wiele narodów zaangażowanyc, ta złożoność i wyzwanie 

znacznie się zwiększają. Oto kilka zalet: 

Lepsza kontrola nad zarządzaniem łańcuchem dostaw. Rzetelność i wiarygodny łańcuch kontroli dla 

wszystkich komponentów systemu są ważnymi aspektami określania jego poziomu zapewnienia 

informacji lub siły cyberbezpieczeństwa. Ta integralność jest szczególnie ważna dla systemów 

sterowania stosowanych w wielu krajowych infrastrukturach krytycznych. 

Międzynarodowe zarządzanie łańcuchem dostaw jest z natury bardzo złożone. Co więcej, potrzeba 

zachowania kontroli integralności wszystkich komponentów w międzynarodowym środowisku jeszcze 

bardziej komplikuje tę złożoność - często eliminując, a czasem przekraczając pierwotne zalety kosztów 

outsourcingu. 

Lepsze bezpieczeństwo własności intelektualnej. Chociaż własność intelektualna nie jest znacząco 

zagrożony w jakimkolwiek outsourcingowym przedsięwzięciu, międzynarodowy outsourcing zwiększa 

dramatycznie ryzyko utraty własności intelektualnej w kraju. Mogą wystąpić problemy z lojalnością, 

problemy z ujawnieniem lub problemy z przechowywaniem danych. Łącza komunikacyjne mogą być 

przedmiotem niechcianego lub nieznanego nadzoru. Ponadto ochrona kontraktowa i prawna może być 

trudna do wyegzekwowania. 

Mniej zagrożeń dla jakości. W wielu przypadkach doświadczyliśmy obniżenia jakości do 

nieakceptowalnych poziomów w różnych produktach i usługach, które zostały zlecone firmom 

międzynarodowym. Spowodowało to powrót tych usług i produktów z powrotem do wybrzeży USA. 

Większa dostępność łańcucha dostaw. Na międzynarodowe łańcuchy dostaw często wpływają 

międzynarodowe siły polityczne, gospodarcze i inne, które mogą zniwelować oczekiwane oszczędności 

i zmniejszyć dostępność. 

Zmniejszone zagrożenie poufne. Wtajemniczeni są pracownikami organizacji, którzy mają 

autoryzowany dostęp do systemów i informacji. Przypadkowe i złośliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa 

informacji są z natury najtrudniejsze do rozwiązania. Gdy zagrożenie to rozprzestrzenia się w wielu 

krajach, ryzyko jest znacznie mnożone. Systemy wartości, normy kulturowe, wymagania siły roboczej i 

normalne życie codzienne mogą zapewnić wrogim osobom z zewnątrz możliwość wspierania zagrożeń 

wewnętrznych. Ponadto wiele rodzajów kontroli osób i ochrony prawnej staje się niewiarygodne lub 

niedostępne na obcej ziemi. 

Łatwiejszy dostęp do amerykańskich instytucji badawczych. Partnerstwa między rządem, przemysłem 

i amerykańskimi instytucjami badawczymi szkolnictwa wyższego często były główną siłą napędową 

innowacji w technologii. Bez produkcji w USA takie partnerstwa są osłabione. Insourcing, inshoring lub 

reshoring z zagranicy z powrotem do USA powinny zapewnić przemysłowi większy dostęp do 

amerykańskich instytucji szkolnictwa wyższego. 



Mniej problemów z międzynarodowym transferem technologii. Ilekroć technologia opuszcza granice 

USA, zastosowanie mają przepisy dotyczące eksportu technologii. Ponadto należy wziąć pod uwagę 

prawa zaangażowanych krajów. Rozważania te nie tylko zwiększają złożoność i koszty, ale mogą 

również powodować niedopuszczalne poziomy ryzyka. 

Zmniejszone problemy z międzynarodowym przechowywaniem danych. Bezpieczeństwo danych w 

spoczynku jest zawsze wyzwaniem. Gdy dane przekraczają granice międzynarodowe, zwykle wchodzą 

w grę dodatkowe względy bezpieczeństwa. 

Ograniczone narażenie na międzynarodowe przepisy dotyczące prywatności. Dane znajdujące się na 

obcej ziemi podlegają przepisom o ochronie prywatności obowiązującym w kraju przyjmującym. 

Ponadto amerykańskie przepisy dotyczące prywatności mogą nadal obowiązywać. Uzgadnianie 

wszystkich obowiązujących przepisów stanowi poważne wyzwanie. 



Wzmocnienie użytkowników dla lepszego bezpieczeństwa 

Zagłębiając się w kwestię upodmiotowienia i zaangażowania użytkowników, pozwólcie, że zapytam: 

Czy użytkownicy w Państwa organizacji są w pełni upoważnieni do korzystania z komputerów - instalują 

i aktualizują oprogramowanie, definiują drukarki i wykonują inne rutynowe zadania? Czy też muszą 

zadzwonić do działu pomocy dla każdej małej rzeczy, której potrzebują, często czekając przez kilka dni, 

aby zostać poinformowanym: „Nie, nie możemy tego zrobić” lub „To zagrozi bezpieczeństwu” lub „Po 

prostu nie jest to dozwolone w naszym organizacja? ”Pracując w obu typach organizacji i zarządzając 

środowiskiem informatycznym w uprzywilejowanej organizacji jako CIO / CISO, zauważyłem, że 

użytkownicy w nadmiernie restrykcyjnych środowiskach mają antagonistyczne relacje z IT i 

cyberbezpieczeństwem. Poziomy eksperymentów i innowacji są niskie, informatyka jest zwykle 

przepracowana i ma za mało personelu i nie lubi obsługiwać większości żądań, ponieważ są one 

przyziemne i nie stawiają nowych wyzwań. 

W upełnomocnionej organizacji użytkownicy są bardziej świadomi i bardziej zaangażowani w 

cyberbezpieczeństwo. Istnieje relacja współpracy z IT, która jest postrzegana jako pomocna. 

Użytkownicy rozpoznają i akceptują cyberbezpieczeństwo jako swoją odpowiedzialność. 

Cyberbezpieczeństwo organizacyjne opiera się na trzech filarach: technologii, polityce i ludziach. 

Sprawienie, by ludzie mieli rację, jest bardzo ważne dla każdej organizacji. Nieprawidłowe 

postępowanie może zaszkodzić organizacji na wiele sposobów. Użytkownicy mogą celowo ominąć 

środki bezpieczeństwa, których nie uważają za pomocne. Mogą nie ujawnić problemów lub podzielić 

się obawami. Mogą stłumić ważne pomysły i sugestie, które mogłyby poprawić cyberbezpieczeństwo 

organizacji. Podczas przemówienia wygłoszonego podczas CISO Executive Summit w Waszyngtonie, Ira 

Winkler, dyrektor generalny Internet Security Advisors Group, powiedział CISO, aby nawiązali 

współpracę z użytkownikami, aby nie oznaczać IT jako „Departament NIE”. Justin Somaini, CISO z 

Yahoo, w tym czasie podzielił się podobnymi doświadczeniami podczas popołudniowej prezentacji. 

Twierdził, że ważne jest, aby użytkownicy wewnątrz organizacji zaakceptowali bezpieczeństwo 

informacji jako swoją osobistą odpowiedzialność. Jednym z kluczowych sposobów osiągnięcia tego, 

powiedział, jest wzmocnienie użytkowników. Somaini stwierdził bardzo małą różnicę w 

bezpieczeństwie między środowiskami wzmocnionymi i niezmotoryzowanymi. Z mojego własnego 

doświadczenia wynika, że zaobserwowałem więcej infekcji wirusowych i problemów z 

bezpieczeństwem w organizacjach z poważnymi ograniczeniami możliwości użytkownika, przede 

wszystkim dlatego, że brak kultury bezpieczeństwa promował niebezpieczne zachowania 

użytkowników. Uwagi Winklera i Somainiego skłoniły mnie do myślenia o kulturze bezpieczeństwa, 

którą obserwowałem w elektrowni jądrowej na początku mojej kariery. Organizacja prowadzona była 

zgodnie z kluczowymi wartościami, takimi jak bezpieczeństwo, upodmiotowienie pracowników (z 

postawą pytającą), praca zespołowa, obsługa klienta, doskonałość i różnorodność. Wartości te były 

świadomie kierowane w całej organizacji. Wszyscy pracownicy byli uprawnieni do kwestionowania 

wszelkich zamówień, które ich zdaniem zmniejszyłyby bezpieczeństwo. Nadzorcy nie mogli karać 

pracowników za takie przesłuchanie. Zachęcano wszystkich do ciągłego zastanawiania się nad 

sposobami poprawy bezpieczeństwa. W ten sposób kiełkowanie pomysłów oddolnych od osób 

znajdujących się najbliżej pracy było częścią kultury. Stworzyło to wysoce świadomych bezpieczeństwa 

pracowników, doskonałego ducha zespołowego, współpracy między pracownikami i kierownictwem - 

oraz doskonały rekord bezpieczeństwa. Te same zasady mogłyby osiągnąć kulturę 

cyberbezpieczeństwa w organizacji. W końcu bezpieczeństwo informacji nie różni się zbytnio od 

bezpieczeństwa. Przyznaje się, że w kilku wysoce kontrolowanych środowiskach o najwyższym 

poziomie bezpieczeństwa wysoki poziom uprawnień może nie być odpowiedni. Użytkownicy pracujący 

w tych środowiskach łatwo rozpoznają i doceniają ograniczenia. Jednak większość przedsiębiorstw 

odniosłaby duże korzyści, gdyby w całej organizacji kultywowano kulturę cyberbezpieczeństwa. 



Upodmiotowienie użytkownika i rozwijanie relacji współpracy między IT a społecznością użytkowników 

jest kluczowym sposobem wspierania takiej kultury. 



Wdrażanie -  przynieś własne urządzenie 

Gdy praca i życie osobiste pracowników się łączą, pracownikom coraz trudniej jest nosić ze sobą wiele 

urządzeń do pracy i życia osobistego. Pracownicy rozwijają również silne preferencje dla technologii. 

Zbyt duża różnorodność technologii może zmniejszyć ich wydajność. Stąd popularność „Bring Your 

Own Device” lub BYOD zyskuje na popularności. Koncepcja jest prosta, ale różnice we wdrożeniach w 

imię cyberbezpieczeństwa są dość interesujące. Pozytywne cechy BYOD są liczne. Organizacje mogą 

uniknąć kosztów udostępniania i obsługi różnych urządzeń mobilnych. Unikają dodatkowych kosztów 

aktualizacji do najnowszego i najlepszego modelu tych urządzeń. Nie muszą też zajmować się kosztem 

wymiany skradzionych lub zagubionych urządzeń. Korzyści odnoszą również użytkownicy. Mogą 

wybrać dowolne urządzenie, które odpowiada ich osobistym preferencjom i stylowi życia. A co 

najważniejsze, muszą mieć tylko jedno urządzenie, aby nadążyć za życiem biznesowym i osobistym. Na 

powierzchni to brzmi jak świetna propozycja. Jak więc organizacje przyjęły BYOD? Zasadniczo istnieją 

trzy obozy: 

1. Ci, którzy zdecydowali się tego nie przyjąć, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa;

2. Ci, którzy go obejmują, pod warunkiem, że właściciel BYOD na to pozwoli aby organizacja, w razie

potrzeby wyczyściła całą zawartość urządzenia, uważa, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa; i 

3. Ci, którzy go przyjąć, tworząc oddzielne chronione wirtualne środowisko zwane „piaskownicą”, które

umożliwia kontrolowane wejście w środowisko organizacji, zachowując osobiste dane użytkownika., 

środowisko oddzielne i nienaruszone. 

Biorąc pod uwagę demokratyzację technologii i stale rosnące przyjęcie urządzeń mobilnych na rynek, 

pierwsza opcja jest mało prawdopodobna do przyjęcia przez bardzo długi czas. Druga opcja ma cztery 

główne problemy: 

1. Nie jest to opcja bardzo przyjazna dla klienta.

2. Zwykle zmusza użytkownika do wyboru szyfrowanego trybu działania, co wpłynie na ogólną

wydajność. 

3. Ryzyko utraty cennych danych jest niezwykle wysokie dla użytkownika.

4. Jest mało prawdopodobne, aby ryzyko dla sieci przedsiębiorstwa było prawidłowe złagodzone.

Moim zdaniem trzecia opcja jest najbardziej obiecująca. Umożliwia niezależne szyfrowane połączenie 

z zasobami przedsiębiorstwa. Pod koniec sesji żadne dane nie znajdują się na urządzeniu mobilnym. 

Ten szczęśliwy kompromis powinien być akceptowalny zarówno dla użytkowników, jak i 

korporacyjnych menedżerów bezpieczeństwa cybernetycznego. Większość dostawców zarządzania 

urządzeniami mobilnymi (MDM) oferuje już funkcję „zarządzanego piaskownicy” z obsługą szerokiej 

gamy systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych. Pozostali dostawcy mogą wkrótce zaoferować 

tę możliwość, aby zaspokoić popyt na rynku. Organizacje mogą obniżyć koszty i utrzymać lepsze 

bezpieczeństwo cybernetyczne. Co za świetne rozwiązanie! 



Korzystanie z nowoczesnych narzędzi zaangażowania 

W jaki sposób zachęcamy ludzi do współpracy, dzielenia się wiedzą i angażowania innych w 

rozwiązywanie dużych problemów organizacyjnych i problemów? To pytanie zostało poruszone 

bezpośrednio i pośrednio podczas kilku sesji na konferencji Enterprise 2.0 2012 w Bostonie. Enterprise 

2.0 to proces wyzwalania zbiorowej siły umysłu organizacji i angażowania wszystkich w innowacje i 

przyczynianie się do jego sukcesu. Główny mówca Bryan Barringer, kierownik wdrożenia współpracy 

korporacyjnej w Fedex, dostarczył cennych informacji na temat tego trudnego problemu w jego 

prezentacji. Barringer podzielił się programem Fedex Badge, który opiera się na koncepcji 

„grywalizacji”, w której pożądane zachowania pracowników są zachęcane przez nagrody publicznie 

widocznych odznaczeń. Jak zauważył Barringer, odblokowanie wiedzy o przedsiębiorstwie było trudne 

ze względu na tradycyjny sposób myślenia, który zachęcał ludzi do zachowania wiedzy dla siebie - 

ponieważ to czyniło ich cennymi. Model gamified redefiniuje wartość organizacyjną ludzi pod 

względem ich zdolności do dzielenia się i przekazywania wiedzy innym. Potwierdza ich wkład poprzez 

wyróżnienia przyznane przez innych w organizacji. Jestem przekonany, że może to być klucz do strategii 

współpracy w przedsiębiorstwie. Nawet jeśli nie byliśmy świadomi tego procesu, grywalizacja już 

pobudziła ludzi do konkurowania o przyjaciół na Facebooku, obserwujących na Twitterze lub połączeń 

na LinkedIn. W przedsiębiorstwie można zastosować tę samą koncepcję, aby zmotywować ludzi do 

dokumentowania i dzielenia się wiedzą, ukończyć szkolenie, zdobyć certyfikaty, zakończyć ocenę na 

czas, zaprezentować się na konferencjach, pisać artykuły, mentorować, wykonywać pracę 

wolontariacką, przekazywać darowizny na cele, zatrudniać stażystów , odpowiadaj na pytania 

zadawane przez innych, wprowadzaj nowe pomysły, dostarczaj rozwiązania problemów lub wykonuj 

inne rodzaje aktywności, których organizacja może chcieć. Grywalizacja działa lepiej niż kara w 

organizacji, ponieważ jest to pozytywne wzmocnienie. Czy zatem nasze organizacje są gotowe do 

grywalizacji? Odpowiedź może leżeć w zdolności organizacji do wdrożenia nowego modelu zarządzania 

o nazwie Management 2.0. Prezentowane przez Chrisa Gramsa, Davida Masona, Nylę Reed i Mary

Woolf w panelu na konferencji, podejście to wyjaśnia mi, co niepokoi model zarządzania 

rozpowszechniony w wielu dzisiejszych organizacjach - przestrzeganie hierarchii, odgórne i jedno- 

sposób komunikacji, nagrody oparte na pozycji, a nie wkład, i przywództwo oparte na pozycji, a nie 

wiedzy, umiejętnościach lub zdolnościach. Wszystkie te podejścia zostały zaprojektowane na minioną 

epokę.Ten nowy model zarządzania został silnie ugruntowany na zasadach społecznych i współpracy, 

które wyzwalają zbiorową siłę umysłową organizacji, aby napędzać innowacyjność i sukces w zwinny 

sposób. Można to postrzegać jako nowe wcielenie partycypacyjnego stylu zarządzania. Prezentacja 

Andrew Carusone „Beyond the Water Cooler: Using Collaborative Technology to Drive Business” 

podzieliła implementację tego modelu w Lowe's.Carusone podkreślił, że rozwój siły roboczej polega 

obecnie na rozwijaniu świadomości, tworzeniu zaangażowania i promowaniu zaangażowania. W 

swoim modelu kierownictwo nadal ma władzę decyzyjną i zatwierdzającą, ale wszyscy pracownicy 

mają prawo zalecać, dostarczać dane i wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafią. Carusone 

zalecił również praktyczny sposób pomiaru zwrotu z inwestycji, licząc rzeczy, które mają znaczenie dla 

firmy, takie jak liczba rozwiązanych problemów, zdobytych klientów, zwiększony udział w rynku, 

wskaźniki zatrzymania pracowników lub inne podobne środki. Sesje te dały mi podstawę do lepszego 

zrozumienia potrzeb biznesowych i potężnych obietnic technologii społecznościowych dla 

przedsiębiorstw łączących się z tradycyjnymi technologiami zarządzania przedsiębiorstwem. Po raz 

pierwszy uczestniczyłem w Enterprise 2.0 w 2009 roku. W tym czasie media społecznościowe były 

przyjmowane w przedsiębiorstwie jako element marginesu przez dział marketingu i komunikacji poza 

obszarem wiedzy i błogosławieństwa działu IT. Media społecznościowe oznaczały Facebook lub 

Twitter, a wiele organizacji zablokowało dostęp do tych stron. Na konferencji w 2012 r. Stało się dla 

mnie jasne, że korporacyjne media społecznościowe stają się głównym nurtem i dużo lepiej rozumiane 



w wielu dużych organizacjach. Współpraca tekstowa, audio i wideo oraz grywalizacja pojawiają się jako 

kompleksowe rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem, współpracy i produktywności. Zjawisko 

to stało się tak powszechne, że elementy tej konferencji są obecnie obecne na większości konferencji, 

a potrzeba specjalnej konferencji Enterprise 2.0 wydaje się słabnąć. 



Interoperacyjne rozwiązania wideokonferencyjne 

Jednym z nowoczesnych narzędzi zaangażowania jest wideokonferencja. Musimy uważać, abyśmy nie 

tworzyli „wysp wideo” ani lokalizacji przedsiębiorstw z wewnętrznymi, izolowanymi urządzeniami do 

wideokonferencji, co może powodować wyzwania współpracy dla współpracy. W obrębie wyspy 

komunikacja i współpraca jest łatwa, ale trudno jest komunikować się z ludźmi z innych wysp 

połączonych przez Internet. Jednak liderzy wykonawczy muszą skupić się na zapewnieniu 

bezproblemowej łączności między wszystkimi typami komunikacji wideo i rozwiązaniami 

konferencyjnymi. Do tej pory pojawiły się trzy rodzaje rozwiązań, z których każdy oferuje wysokiej 

jakości dźwięk i obraz. Rozwiązania w salach konferencyjnych dla przedsiębiorstw oparte na H.323 i 

związanych z nimi protokołach są wyposażone w zaawansowane sterowanie kamerami w pobliżu i 

daleko. Inwestycje mogą wahać się od 20 000 do ponad 100 000 USD za pokój. Rozwiązania te świetnie 

sprawdzają się w przedsiębiorstwie, ale mogą być trudne do wykorzystania między organizacjami ze 

względu na reguły zapory. Cisco Systems i Polycom to dwaj główni dostawcy w tej przestrzeni. Łatwe 

do pobrania, przyjazne dla użytkownika, oparte na oprogramowaniu rozwiązania typu „osoba do 

osoby” firmy takie jak Skype Ltd. i ooVoo zyskały dużą popularność dzięki oferowaniu bezpłatnych 

połączeń na całym świecie. Rozwiązania te mogą przechodzić przez większość zapór ogniowych (chyba 

że celowo ograniczone). Rozwiązania oparte na przeglądarce, przyjazne dla użytkownika są dostępne 

u graczy takich jak Webex, GoToMeeting, AnyMeeting i Google+. Firma Cisco przemianowała Webex 

na funkcje mediów społecznościowych i nazwała ją Webex Social. Darmowy Webex Basic jest już 

dostępny. Pragnienie i potrzeba interoperacyjności między wyspami wideo jest świetna. Kiedy 

niedawno spotkałem się z kilkoma starszymi przywódcami, wszyscy zgodzili się na następujące cele 

dotyczące sprzętu do wideokonferencji dla przedsiębiorstw: 

* Komunikacja z szeroką gamą systemów i platform

* Łatwa komunikacja za pośrednictwem zapór

* Łatwe uwierzytelnianie

* Łatwe w utrzymaniu funkcje kontaktów

* Dostęp do usług katalogowych

Czy mając na uwadze te cele, możliwa jest interoperacyjność wideo? Chociaż technologia jest w swoim 

rodzącym się stanie, istnieje kilka błysków nadziei. Dostawcy chmur zapewniają rozwiązania tego 

problemu pisząc interfejsy, które służą jako pomost między wyspami. Microsoft Lync łączy kilka typów 

wysp wideo. Vidtel przetestował interoperacyjność między Skype, Google, Polycom i Cisco. 

Rozszerzenie Google+ może być transmitowane do nieograniczonej liczby użytkowników. Kilku 

klientów H.323, takich jak ClearSea, połączy komputery PC z systemami korporacyjnymi, choć będą 

one wymagać zmian reguł zapory. Członkowie Internet2 mają ofertę SeeVogh. Każde rozwiązanie ma 

swoje ograniczenia. Jednak ze względu na możliwości rynkowe i wysoki popyt, prawdopodobnie szybko 

dostrzeżemy w tym zakresie nowatorskie rozwiązania ewoluującego rynku. Dlatego liderzy 

organizacyjni muszą stale szukać lepszych i wysoce interoperacyjnych rozwiązań do wideokonferencji 

i współpracy. 



Darmowe i otwarte oprogramowanie 

Innym kosztownym błędem popełnianym przez organizacje jest ignorowanie otwartego 

oprogramowania i wolnego oprogramowania. Takie oprogramowanie może działać równie dobrze lub 

nawet lepiej niż oprogramowanie komercyjne. Najczęstszym powodem jest to: Otrzymasz lepsze 

wsparcie, jeśli kupisz produkt. Ta linia myślenia jest poważnie wadliwa. Siłą oprogramowania open 

source jest jego otwartość - każdy może zbadać kod i wskazać błędy, a każdy może pracować nad 

ulepszeniem produktu. Jest więcej serwerów Linuksa  na świecie dzisiaj niż serwerów Windows. 

Antywirus i antyspyware dla Windows 

Kiedy niedawno kupiłem nowy laptop, zauważyłem, że do mojego zakupu dołączono bezpłatną roczną 

subskrypcję płatnego produktu antywirusowego innej firmy. Kiedy spędzałem czas na pozbywaniu się 

produktu wraz z różnymi innymi niepotrzebnymi programami, o które nigdy nie prosiłem, zacząłem się 

zastanawiać: Dlaczego ludzie nadal płacą za rozwiązania antywirusowe i antyszpiegowskie na 

platformach Microsoft? Kilka lat temu Microsoft rozwiązał ten problem za pomocą darmowego 

Microsoft Security Essentials (MSE). Korzystałem z niego szczęśliwie na XP, Vista i Windows 7 i wiem, 

że jego funkcjonalność jest włączona w system operacyjny Windows 8.x. Dlaczego więc komputery PC 

i laptopy są dostarczane z różnymi innymi rozwiązaniami? Chciałbym znać odpowiedź. Przed MSE 

specjaliści IT mieli swoje ulubione rozwiązanie antywirusowe / antyszpiegowskie oraz narzędzia do 

czyszczenia i trudno było uniknąć długich niekończących się debat, nad którymi jedna była najlepsza. 

Teraz jednak trzeba mieć dość przekonujący argument, aby nie używać MSE. Być może dla dużego 

przedsiębiorstwa trzeba zarządzać każdym punktem końcowym, może istnieć argument za 

rozwiązaniem płatnym. Jednak dla przeciętnego użytkownika domowego lub małej organizacji non-

profit lub organizacji małej firmy MSE wykonuje pracę bardzo ładnie - za darmo. Po zainstalowaniu 

zapewnia ochronę w czasie rzeczywistym przed wirusami i programami szpiegującymi, aktualizuje się 

automatycznie i skanuje urządzenie poza godzinami pracy lub na żądanie. Program automatycznie 

prześle firmie Microsoft raport o wykrytym szkodliwym oprogramowaniu, a jeśli poprawka będzie 

dostępna, otrzyma najnowszą poprawkę, aby rozwiązać ten problem. Narzędzie jest konfigurowalne, 

dzięki czemu użytkownicy mogą zmieniać wiele ustawień, a nawet zmieniać niektóre funkcje 

wyłączone. Więc jeszcze raz pytam: dlaczego więcej osób z niego nie korzysta? Czy jest jakiś powód, 

aby użyć czegoś innego, nawet jeśli jest to BEZPŁATNE? 

Szyfrowanie 

W idealnej sytuacji wszystkie laptopy i dyski kciukowe powinny być szyfrowane przy użyciu 

minimalnego szyfrowania AES 256-bitowego zgodnego ze standardem FIPS 140-2, aby upewnić się, że 

ich utrata nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa / prywatności. TrueCrypt to darmowe 

oprogramowanie open source, które wykonuje doskonałą pracę. TrueCrypt działa w systemach 

Windows 7 / Vista / XP, Mac OS X i Linux. TrueCrypt oferuje kilka rodzajów szyfrowania, w tym 

możliwość szyfrowania całego dysku. Jeśli chodzi o TrueCrypt, wszystkie kontenery TrueCrypt 

nazywane są woluminami, a wolumin musi być zamontowany na TrueCrypt, zanim będzie można 

uzyskać do niego dostęp. TrueCrypt zezwala na trzy typowe typy szyfrowania: 1) szyfrowanie na 

poziomie folderu (które umożliwia umieszczenie kilku plików w zaszyfrowanym kontenerze); 2) 

szyfrowanie poziomu dysku (które pozwala zaszyfrować cały wolumin Windows); oraz 3) szyfrowanie 

na poziomie urządzenia (takie jak szyfrowanie pamięci USB). Możesz nawet utworzyć ukryty 

zaszyfrowany folder. Najlepiej jest odwiedzić oficjalną stronę TrueCrypt http://www.truecrypt.org/, 

aby pobrać oprogramowanie, aby upewnić się, że nie pobierasz przestarzałej lub fałszywej wersji 

oprogramowania. 

Zaszyfrowany kod pocztowy 



Dla osób potrzebujących alternatywnych rozwiązań do zipowania pliku i szyfrowania go prostym 

hasłem, JZip (www.jzip.com) zapewnia przyjemne bezpłatne rozwiązanie. 

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 

VDI pozwala jednemu serwerowi hostować wiele sesji wirtualnego pulpitu, umożliwiając w ten sposób 

każdej maszynie internetowej korzystanie z kontrolowanego środowiska pulpitu. Przedsiębiorstwa 

wdrażają VDI z następujących głównych powodów: 

1. Zmniejszony koszt

2. Lepsze zarządzanie

3. Zwiększone bezpieczeństwo

4. Scentralizowane zarządzanie licencjami

5. Zdolność do wdrażania cienkich klientów opartych na przeglądarce

6. Ogólnoświatowy dostęp do aplikacji korporacyjnych o doskonałej wydajności.

Podczas gdy komercyjne rozwiązania, takie jak Citrix, istnieją już od jakiegoś czasu, społeczność 

akademicka wdraża bezpłatne rozwiązanie typu open source o nazwie Virtual Computing Lab, 

opracowane przez North Carolina State University (NCSU) od kilku lat. Rozwiązanie zostało pierwotnie 

opracowane w celu rozwiązania problemu zapewnienia studentom zdalnego dostępu do laboratorium 

wirtualnego z myślą o następujących celach: 

1. Wyeliminuj konieczność budowy drogich laboratoriów obliczeniowych dla studentów o wysokich

kosztach utrzymania i tylko jednej konfiguracji na danej maszynie 

2. Zapewnij dedykowane środowisko obliczeniowe na ograniczony czas

3. Pozwól rezerwacjom na korzystanie ze środowiska w preferowanym czasie

4. Ogólnoświatowy dostęp z dowolnego typu przeglądarki z dowolnej platformy

5. Pozwól wydziałowi kontrolować typ systemu operacyjnego, wersję, poziom poprawek oraz całe

załadowane oprogramowanie w środowisku 

6. Zdolność użytkownika do wykonywania czegokolwiek w środowisku wirtualnym bez wpływu na

kogokolwiek innego 

7. Włącz wszystkich użytkowników, aby uzyskać nową konfigurację przy logowaniu

8. Scentralizowane zarządzanie licencjami

9. Lepsze bezpieczeństwo

Rozwiązanie opracowane w NCSU rozwiązuje wszystkie te cele i znacznie lepiej. Zauważ, jak podobne 

są te cele do celów VDI. Jest to dojrzały i dobrze wspierany produkt, który został wdrożony w wielu 

dużych instytucjach akademickich. Sprzęt wdrożony centralnie w środowisku VCL byłby podobny do 

potrzeb sprzętowych środowiska VDI. Jednak VCL może być doskonałą alternatywą oprogramowania 

dla komercyjnego oprogramowania VDI dla przedsiębiorstw - po znacznie niższych kosztach. Sprawdź, 

jak działa VCL, odwiedzając stronę internetową NCSU. Organizacje planujące wdrożenie VDI powinny 

przyjrzeć się rozwiązaniu NCSU i ocenić, czy byłoby to dla nich odpowiednie rozwiązanie. Społeczność 



akademicka jest bogata w wiele podobnych innowacji, które mogą mieć zastosowanie w środowisku 

biznesowym. 

Systemy zarządzania finansami i studentami 

Otwarte źródła Kuali Financial i Kuali Student Management Systems są doskonałymi przykładami w tej 

dziedzinie. Kilka dużych uniwersytetów bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu tych dużych 

projektów. Najlepiej jest porozmawiać z kilkoma dużymi uniwersytetami, aby zobaczyć, jak podchodzą 

do konkretnego problemu. Dodatkowe informacje mogą pomóc w podjęciu bardziej kompleksowej 

decyzji i zaoszczędzić pieniądze. Może istnieć możliwość partnerstwa z lokalnym głównym 

uniwersytetem nawet pomóc zbudować rozwiązanie. Zgoda, wsparcie dla open-source może być 

wyzwaniem dla wielu firm - to kolejny obszar, w którym firmy powinny współpracować z lokalną 

główną uczelnią w celu rozwiązania swoich problemów biznesowych. 

Przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, e-mail, kalendarz i dysk 

Darmowy edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, rysunek i oprogramowanie bazodanowe 

Open Office (www.openoffice.org) istnieje od wielu lat i stale się poprawia. Daje także użytkownikowi 

możliwość otwierania i tworzenia dokumentów w formatach zgodnych z Microsoft Office. Google ma 

kompletne rozwiązanie dla wielu użytkowników bezpłatnych aplikacji, które obejmują pocztę 

elektroniczną, edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, kalendarz, formularze i inne narzędzia 

(apps.google.com). Ich kontrola wirusów i spamu jest wyjątkowa. Aplikacje Google znajdujące się pod 

apps.google.com są wieloosobowe - wiele osób może pracować nad tym samym dokumentem w tym 

samym czasie w czasie rzeczywistym. Jednym z najpotężniejszych dostępnych darmowych programów 

do tworzenia kopii zapasowych jest Dysk Google, który automatycznie synchronizuje folder i całą 

zawartość pod folderem z Dyskiem Google. W wielu sytuacjach może być ratownikiem na życie. 

Ponadto pliki na Dysku Google mogą być dostępne w podróży z dowolnego komputera. 

Biblioteki cyfrowe i YouTube 

Bardzo przydatnym źródłem informacji dla osób poszukujących pracy naukowej na dowolny temat jest 

scholar.google.com. Wyszukiwanie spowoduje wyświetlenie książek, a także artykułów w 

czasopismach ze statystykami dotyczącymi liczby innych osób cytujących konkretny utwór. Ta funkcja 

może bardzo szybko zidentyfikować najważniejsze elementy badań. YouTube jest doskonałym źródłem 

informacji, aby dowiedzieć się, jak coś zrobić i jakie inne wolne zasoby mogą tam być. Ponadto istnieją 

dobre darmowe rozwiązania do zarządzania hasłami, bezpieczne rozwiązania przeglądarki i lista jest 

długa. Świat wolnego i otwartego oprogramowania jest bogaty w wspaniałe rozwiązania. Ludzie 

powinni zachować ostrożność, ponieważ istnieją fałszywe strony, fałszywe oprogramowanie i fałszywe 

narzędzia do pobierania, które kończą infekowanie maszyn. Z drugiej strony dostępnych jest wiele 

darmowych narzędzi do czyszczenia. To jest bardzo ważne dla kadry kierowniczej i personelu wsparcia 

IT, aby upewnić się, że pomagają swoim pracownikom, wskazując dobre darmowe rozwiązania. 



Potrzeba multidyscyplinarnego ukierunkowania na edukację 

W nowym świecie IT potrzebujemy mniej programistów i więcej osób z multidyscyplinarnym, 

holistycznym podejściem do technologii informatycznych i cyberbezpieczeństwa. IT potrzebuje 

inżynierów systemów i myślicieli na poziomie systemów. Technologie i systemy informacyjne są teraz 

ściśle zintegrowane z każdym aspektem działalności. Organizacje i liderzy biznesu muszą dziś szybko 

wdrożyć biznesowe systemy informatyczne spełniające wymagania biznesowe. Nie chodzi już o 

programowanie, zarządzanie bazami danych czy automatyzację biur. Nowy typ specjalistów IT posiada 

umiejętności przywódcze, komunikacyjne, zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami, aby 

zrozumieć wymagania biznesowe. Osoba ta może następnie wizualizować, proponować, uzasadniać i 

wdrażać złożone projekty IT od początku do końca. Tacy specjaliści technologiczni spędzają dużo czasu 

na rozwijaniu głębokiego zrozumienia pionu biznesowego, takiego jak elektroniczne przetwarzanie 

transakcji w sieci, opieka zdrowotna, kontrola elektrowni, systemy chemiczne, statki kosmiczne lub 

inżynieria samochodowa. Choć możemy nazwać ich specjalistami w dziedzinie IT, są bardziej 

profesjonalistami niż specjalistami w dziedzinie technologii. Są myślicielami strategicznymi. Więc gdzie 

znajdziemy tych strategicznych myślicieli? Większość programów studiów licencjackich na poziomie 

uniwersyteckim nie wytworzy interdyscyplinarnych liderów IT, których potrzebują firmy. Dlatego w 

wielu przypadkach liderzy ci są z czasem rozwijani w środowisku biznesowym. Oczywiście jest to 

powolny i kosztowny proces. Ponadto, ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku i niedobór, 

osoby te mogą być trudne do utrzymania lub wymiany. Rozwiązanie? Kilka instytucji akademickich na 

całym świecie opracowuje programy studiów magisterskich w zakresie inżynierii systemów i 

cyberbezpieczeństwa. Dobrym przykładem jest program magisterski z inżynierii systemów w Cornell. 

Oferuje elastyczny format online, dzięki któremu uczniowie mogą kontynuować pracę w pełnym 

wymiarze godzin, jednocześnie ucząc się niezbędnych umiejętności, aby rozwijać swoją karierę. 

Program Cornell umożliwia również specjalizację w pionie biznesowym. W Maryland, Capitol 

Technology University ma wysokiej jakości program studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie 

zapewnienia informacji lub cyberbezpieczeństwa. Graduate School of Professional Studies UMBC 

oferuje wysokiej jakości tytuł magistra w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na zajęciach kampusowych 

odbywających się wieczorami. Wszystkie te programy są przeznaczone dla profesjonalistów 

pracujących w pełnym wymiarze godzin, a zajęcia synchroniczne odbywają się wieczorami. Ogólnie 

rzecz biorąc, nie jest łatwo przewidzieć, gdzie instytucja akademicka zdecyduje się umieścić taki 

interdyscyplinarny program. Czy powinno być w szkole biznesu lub w szkole inżynieryjnej? Czy wymaga 

to praktycznego doświadczenia? Silny program inżynierii systemów wymagałby współpracy wydziału z 

kilku dyscyplin. Programy czysto akademickie bez możliwości ukończenia rzeczywistego projektu mogą 

być mniej pożądane niż program łączący szkolenie akademickie z doświadczeniem praktycznym. Tak 

więc niektóre programy akademickie wymagają praktycznego doświadczenia projektowego 

wykonanego w ramach partnerstwa w branży wyboru studenta. Jest to doskonały pomysł, ponieważ 

wielu studentów, którzy chcą przejść program magisterski tego typu, już pracuje dla organizacji, która 

potrzebuje umiejętności inżyniera systemowego i zapłaci za szkolenie akademickie. Programy takie jak 

wymienione powyżej mogą korzystać z silnych partnerstw między środowiskiem akademickim, 

przemysłem i rządem. Tworzy się kilka uniwersytetów z możliwością wspierania interdyscyplinarnej 

współpracy między wydziałami, a także rozwijania silnych partnerstw z przemysłem i rządem. Ten 

model przynosi korzyści wszystkim: instytucje akademickie uzyskują dodatkowe przychody po niskich 

kosztach, rozszerzając jednocześnie swój rynek znacznie poza tradycyjne granice geograficzne. Firmy 

wygrywają rodzaje specjalistów IT, których naprawdę potrzebują. Społeczeństwo korzysta z lepszej 

pracy w wielu branżach. Dla wszystkich wygrana-wygrana! 



Przyjęcie technologii w szkolnictwie wyższym 

Przyjęcie technologii i bezpieczeństwa cybernetycznego ma ogromny wpływ na wiele branż. Zawsze 

byłem zaintrygowany obietnicą edukacji online. Łatwo jest zobaczyć, jak można pokonać granice 

geograficzne i ekonomiczne dzięki technologii. Instytucje edukacyjne mogą konkurować o studentów 

znacznie przekraczających ich tradycyjne granice lokalne, rozwijając się na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym, jednocześnie obniżając koszty na jednego miejsca. Szkoły nie potrzebują już 

drogich klas i dormitoriów, aby się rozwijać. Małe, innowacyjne instytucje mogą rozwijać się globalnie 

i tak szybko, jak tylko marzą. Wysokiej jakości kadra nauczycielska może być rekrutowana z dowolnego 

miejsca na świecie - aby uczyć tysiące studentów jednocześnie. Studenci mogą uczyć się w dowolnym 

czasie i uczęszczać na zajęcia z dowolnego miejsca. Ponadto rozwój bezpłatnych serwisów 

edukacyjnych wysokiej jakości, takich jak Khan Academy i kursy open source z MIT i innych, wraz z 

globalnymi satelitami i szerokopasmowymi sieciami komunikacyjnymi, usunął bariery ekonomiczne, 

społeczne i geograficzne dla edukacji na wysokim poziomie. Jednakże trwa również kilka dodatkowych 

przekształceń. Zamiast drukować drogie książki akademickie, które szybko stają się przestarzałe, 

nowsze tworzone są formy interaktywnych książek online oraz materiałów edukacyjnych i testowych. 

Książki te są nie tylko łatwiejsze do utrzymania, ale także mogą być szybko wprowadzone na rynek po 

znacznie niższych kosztach. Możemy przeglądać literaturę i przeglądać kolekcje w kilku bibliotekach (w 

tym w Google Scholar) na dowolny temat siedząc na naszych komputerach - i mamy znacznie bogatsze 

doświadczenie niż kiedykolwiek w tradycyjnej bibliotece. Same biblioteki przechodzą dramatyczne 

przemiany. Zamiast być cichymi miejscami bez jedzenia i picia, stają się głównymi ośrodkami 

współpracy, z kawiarenkami internetowymi, salami konferencyjnymi, salami multimedialnymi 

wyposażonymi w wysokiej jakości technologię i specjalistycznymi kolekcjami cyfrowymi. Ponadto 

tradycyjne przestrzenie laboratoryjne dla studentów ustępują miejsca tańszym i elastycznym 

laboratoriom wirtualnym, dostępnym zawsze i wszędzie, z możliwością setek niestandardowych 

konfiguracji oprogramowania. Jednak ostatnio najbardziej imponująca była mi nie tylko technologia 

czy dostęp, ale zasadnicza zmiana w doświadczeniu uczniów. Technologia łączy ludzi w potężniejszy 

sposób niż kiedykolwiek wcześniej, podobnie jak media społecznościowe w komunikacji globalnej. 

Studenci  byli geograficznie rozproszeni po całej mapie. Nigdy nie spotkali się na roku w programie . 

Jednak zbudowali pokrewieństwo i relację, i mogli rozmawiać i dyskutować o sprawach i pomysłach 

znacznie mocniej niż kiedykolwiek doświadczyli  w tradycyjnej sali lekcyjnej. Podczas zajęć mieli audio 

i czat. Film nie został jeszcze włączony, chociaż odbyły się spotkania wideo i sesje dyskusyjne w 

Google+. Cała sesja klasowa została nagrana. Mogliby użyć go do przeglądu lub uczestniczyć 

asynchronicznie, jeśli z jakiegoś powodu przegapiliśmy klasę. Praca klasowa odbywała się zwykle w 

sposób kolaboracyjny. Ponieważ wszyscy byli doświadczonymi specjalistami w dziedzinie technologii 

informatycznych, mogli wiele się od siebie nauczyć. Ich dokumenty robocze i pomysły na projekty 

rozpraw zostały opublikowane, aby wszyscy mogli komentować i krytykować w pomocny i 

konstruktywny sposób, a my ocenialiśmy jakość naszych sugestii dla naszych rówieśników. 

Możemy przeglądać i komentować pracę innych, w naszym własnym tempie, w dowolnym momencie 

w danym tygodniu. Zamiast otrzymywać opinie od jednego profesora, otrzymujemy wysokiej jakości 

opinie od 18 dodatkowych ekspertów. Zapewniliśmy pomocne referencje i wiedzę w oparciu o naszą 

własną wiedzę w tej dziedzinie. Nasz produkt pracy został udoskonalony w dramatyczny sposób, który 

po prostu nie byłby możliwy w tradycyjnej klasie. Niedawno, podczas nauczania programu 

uniwersyteckiego online, doświadczyłem instrukcji wideo z moimi uczniami rozsianymi po całym 

świecie. Siedziałem w zaciszu mojego domu, podczas gdy na zewnątrz padał śnieg. Zarówno audio, jak 

i wideo były wysokiej jakości, a interakcje były doskonałe. Pytania mogą być publikowane na czacie. 

Uczniowie mogą również podnieść ręce i mówić lub prezentować się. Bez potrzeby podróżowania, 



koszt alternatywny uczestnictwa dla każdego ucznia stał się dramatycznie niski. Co za wspaniały nowy 

świat do nauki! 



Technologia dla doktorantów 

Biorąc pod uwagę obietnicę technologii, powinniśmy zawsze pytać, czy sensowne jest kontynuowanie 

robienia rzeczy w sposób, w jaki zawsze to robiliśmy. Z pewnością nadszedł czas na przeprojektowanie 

procesów, tak aby w pełni wykorzystywały moc dostępną teraz na wyciągnięcie ręki. Moją pierwszą 

próbą uzyskania stopnia doktora była nauka polityczna na Emory University na początku lat 

osiemdziesiątych. Mój dział miał laboratorium danych z zielonymi i pomarańczowymi terminalami 

połączonymi z kilkoma komputerami typu mainframe siedzącymi po drugiej stronie kampusu. 

Przetwarzanie słów na komputerach mainframe było możliwe dzięki kilku tajemniczym poleceniom w 

edytorze linii - bez sprawdzania pisowni i gramatyki, a na pewno bez koloru i grafiki. Mieliśmy dostęp 

do drukarki igłowej w laboratorium danych dla wszystkich naszych wersji roboczych. Aby druk był 

dobrej jakości, musieliśmy kolejkować zadania, a następnie obserwować kolejkę, aby sprawdzić, czy 

zadanie zostało wydrukowane. Następnie przeszliśmy lub pojechaliśmy na drugą stronę kampusu, aby 

uzyskać nasze produkty, które ktoś umieścił starannie w pojemnikach. Pierwsza strona zawierała nasze 

identyfikatory wydrukowane dużymi literami, więc mogliśmy zidentyfikować nasze dokumenty. Dla 

statystyk mieliśmy dostęp do wersji SPSS, SAS i BMDP na komputerach mainframe. Aby z nich 

skorzystać, musieliśmy znać tajemniczy język kontroli pracy, który konfiguruje zadanie. Te kroki 

wymagały numerów taśm i poleceń montażu taśm, ponieważ potrzebne nam dane były na taśmach, 

które montowali dla nas technicy. Każdy błąd lub literówka oznaczały utratę godzin. Znalezienie 

artykułów badawczych lub książek oznaczało ręczne przerzucanie katalogów kart, zaciąganie pożyczek 

międzybibliotecznych i tygodnie oczekiwania. Szukanie słowa kluczowego? Nie ma czegoś takiego. W 

rezultacie typowy program doktorancki trwał 6-7 lat. Szybko przejdź do moich najnowszych 

doświadczeń. Siedząc w zaciszu mojego domu, miałem dostęp do ogromnych bibliotek cyfrowych z 

wyszukanym autorem i wyszukiwaniem słów kluczowych. Aby pomóc ocenić jakość treści, widziałem, 

ile razy inni korzystali z badań. Pobrałem i zeskanowałem zawartość artykułu w ciągu kilku minut. 

Badania, które kiedyś trwały miesiące, trwały minuty. Mogłem praktycznie odwiedzić wiele bibliotek. 

Poza tym miałem dostęp do Google Scholar. Pomiędzy bibliotekami cyfrowymi a Google Scholar nigdy 

nie musiałem fizycznie odwiedzać biblioteki. W przeszłości mogłem użyć ankiety telefonicznej lub 

papierowej. Tym razem zwróciłem się do bezpłatnych ankiet elektronicznych, takich jak 

www.instant.ly, i nie musiałem ponownie wprowadzać danych w żadnym miejscu. Promowałem i 

przeprowadzałem obserwacje w mojej ankiecie przy użyciu szerokiej gamy technologii, takich jak 

poczta elektroniczna i media społecznościowe. Śledziłem reakcje w czasie rzeczywistym, a wysokiej 

jakości mapy kolorów i tabele krzyżowe można było produkować natychmiast. Mogłem wyłączyć 

gromadzenie danych w chwili, gdy miałem reprezentatywną próbkę. Pobrałem dane i wprowadziłem 

je do bezpłatnych pakietów statystycznych, takich jak OpenStat autorstwa Billa Millera i Statistics Open 

for All (SOFA) autorstwa Paton-Sampson & Associates do dalszej analizy. Programy te obejmowały 

również wysokiej jakości kolorowa grafika. W ciągu czterech tygodni zakończono zbieranie i analizę 

danych, które mogły zabrać mi od sześciu do dwunastu miesięcy. Niesamowicie, cały projekt, który 

mógł trwać sześć lub siedem lat w przeszłości, był całkowicie wykonalny w ciągu trzech lat. Niektórzy 

uczniowie mogliby skończyć jeszcze szybciej - gdyby mogli przyspieszyć pracę. 



Technologia w szkołach publicznych 

Technologia nie tylko zmienia świat szkolnictwa wyższego, ale także tworzy potężne zmiany  w szkołach 

na całym świecie - od szkół podstawowych po szkoły średnie. Dostrzegłem tę niesamowitą, opartą na 

technologii przyszłość światowej współpracy w dziedzinie inżynierii po relaksującej wizycie u mojego 

kolegi z uczelni i jego rodziny. Odwiedziliśmy lokalny festiwal robotyki w South Orange Middle School 

w South Orange, New Jersey, z moim przyjacielem i jego synami, w wieku 8 i 10 lat. Nie byłem pewien, 

czego się spodziewać, ale jako entuzjasta technologii zawsze jestem chętny dowiedzieć się, co 

następne pokolenie myśli i robi z technologią. To z pewnością wydawało się ciekawym sposobem na 

spędzenie pięknego wiosennego popołudnia. Wystawa była wypełniona uczestnikami i wystawami, w 

tym: zespoły JR First Lego (uczniowie klas II i III), First Lego League (uczniowie od 4 do 8 klasy), VEX 

Robotics (uczniowie szkół średnich i wyższych) oraz First Tech Challenge ( licealiści). Sponsorem była 

Robot Revolution, która uczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów budowania i programowania 

prawdziwych robotów. Szedłem po podłodze i podziwiałem zręczność tych robotów, ponieważ młodzi 

uczniowie kontrolowali ruchy za pomocą ręcznych urządzeń sterujących. Ruchy były dość złożone i 

obejmowały podnoszenie i upuszczanie przedmiotów. Lucas Ochoa, student drugiego roku w 

Livingston High School w Livingston, N.J., przywitał mnie i zapytał, czy mam pytania dotyczące projektu 

jego zespołu. Lucas z entuzjazmem wyjaśnił projekt różnych elementów robota, które pomógł mu 

zbudować wraz z kolegą z drużyny, kolegą z klasy Menglongiem Guo. Robot ten miał wszechkierunkowy 

ruch dzięki kołom Mechanum i innowacyjnemu systemowi zawieszenia, który zapewnia znacznie 

większą elastyczność i przyczepność w porównaniu z tradycyjnym kołem i oponą. Lucas pokazał mi 

także koncepcje projektowe dotyczące każdego komponentu na swoim smartfonie. 

Robotyka następnej generacji 

Materiały używane przez studentów są łatwo dostępne online. Wykorzystując technologię wideo, 

studenci mentorują inne zespoły na całym świecie, powiedział Lucas. Wiele z ich projektów 

robotycznych można obejrzeć na stronie instructables.com. Sprawdź wentylator termoelektryczny 

zasilany świecami Tealight. Lucas i Menglong trenują od dwóch lat, podczas gdy ich zespół (zwykle 10 

członków) istnieje od około pięciu lat. Ich projekt i entuzjazm do budowy robotów były imponujące. 

Byłem również pod wielkim wrażeniem ich chęci pomocy i mentorowania innym - to świetny sposób 

na wspólną naukę z ludźmi na całym świecie. Sprawiło to, że czułam się bardzo optymistycznie co do 

przyszłości że ci innowacyjni obywatele świata będą budować, startupy, które stworzą, lub organizacje, 

które pomogą wzmocnić. 



Technologia i publikacja książek 

Ściśle związany ze światem edukacji jest świat wydawniczy. Świat wydawniczy od dawna jest 

kontrolowany przez potężne firmy z wysokimi kosztami, barierami dostępu, ograniczeniami 

dystrybucji, jednostronnymi umowami własności praw autorskich i długimi opóźnieniami w 

przekazywaniu krytycznych informacji i wiedzy szerokiej publiczności. Na tym świecie, z wyjątkiem 

bardzo znanych autorów, którzy mają jakąś dźwignię, pozostali autorzy kontrolowali niewiele, a 

wydawcy kontrolowali wszystko. W społeczności akademickiej smutnym rezultatem był nadmierny 

koszt podręczników. Podczas ostatniej pracy doktoranckiej miałem smak tego z pierwszej ręki, gdy 

nawet czarno-biała książka w miękkiej oprawie kosztowała prawie 200 dolarów! Technologia wreszcie 

wzmacnia autorstwo. Pracowałem jako pisarz freelancer w niektórych publikacjach online. Kiedy 

cokolwiek zostało zaakceptowane do publikacji, wszystko, co porzuciłem, to początkowe prawo do 

publikacji przez okres 90 dni. Jednak zawartość i własność intelektualna zawsze pozostały moje i po 

początkowym okresie mogłem robić wszystko, co chciałem, dzięki mojej pracy. Kiedy więc redaktor 

powiązany z tradycyjnym wydawnictwem poprosił mnie o przesłanie artykułu do podręcznika, 

spodziewałem się czegoś podobnego. Po dwóch tygodniach pisania i przepisywania artykułu zgodnie z 

wymaganiami redaktora, mój artykuł został zatwierdzony. Otrzymałem wtedy ofertę kontraktu, która 

dała wydawcy pełne prawo własności do wszystkich praw własności intelektualnej na stałe - - dla 

książęcej sumy 100 USD. Oferta kontraktu przewidywała również, że będę odpowiedzialny za 

naruszenia, jak również „domniemane naruszenia”, a moja praca mogłaby zostać opublikowana bez 

przypisania mnie. Kiedy poprosiłem o uczciwą i wyważoną umowę, redaktor zaproponował opcję 

„bierz i zostaw”. Kiedy niedawno chciałem opublikować moją rozprawę doktorską i udostępnić ją za 

rozsądną cenę komukolwiek na świecie, odkryłem, że wszystkie tradycyjne trasy były wypaczone w 

stosunku do wydawców. Niektóre witryny wymieniały opłaty licencyjne, ale nic nie zostało wyraźnie 

zidentyfikowane. Nigdzie nie widziałem żadnych informacji na temat terminów publikowania ani tego, 

jaką miałbym kontrolę. Moje badania doprowadziły mnie do Kindle Direct Publishing i CreateSpace – 

obu firm Amazon. Cały proces był dość przejrzysty i wiedziałem dokładnie, jak zadziałają opłaty 

licencyjne. Co ciekawe, opłaty licencyjne na platformie elektronicznej zostały całkowicie wypaczone na 

korzyść autora. Miałem ogromną elastyczność cenową, a także możliwość zmiany treści, okładek 

projektów i całego procesu wydawniczego. W rzeczywistości mogłem opublikować elektroniczną 

wersję mojej pracy doktorskiej w ciągu 24 godzin od mojej obrony doktoranckiej, a inni doktoranci 

mogli ją kupić natychmiast po bardzo niskich kosztach. Wersja pełnokolorowa w miękkiej oprawie 

wymagała więcej czasu, ponieważ szablon dostarczony przez CreateSpace był bardzo trudny w 

obsłudze. Mimo to udało mi się wykonać poważną pracę w ciągu tygodnia. CreateSpace zapewniło 

wszystko, co konieczne - w tym przypisanie numerów ISBN - a moja książka stała się dostępna na całym 

świecie 10 dni po mojej obronie doktoranckiej. Gdybym zdecydował się wyprodukować czarno-białą 

wersję, mógłbym wycenić ją niżej, ale miałaby ona obniżoną jakość, ponieważ moja praca zawiera kilka 

stron wykresów kolorów. Biorąc pod uwagę wybór koloru i czerni i bieli, najlepiej wybrać czarno-biały, 

ponieważ wersja koloru jest co najmniej dwa razy droższa. Gdy coś zostanie opublikowane i sprzedane 

w kolorze, tych samych numerów ISBN nie można użyć w wersji czarno-białej. Autor może mieć kolor 

oraz czarno-białą wersję tej samej książki. Najlepsza część? Moim jedynym wydatkiem było 25 USD na 

sprzedaż mojej książki w innych księgarniach i bibliotekach. Mogę zamówić kopie mojej książki, płacąc 

koszty produkcji CreateSpace, wraz z opłatą za wysyłkę i obsługę. W ciągu dwóch tygodni widziałem, 

jak inni księgarze zaczęli oferować przedmiot na sprzedaż. Kindle Direct Publishing pozwala mi śledzić 

sprzedaż w czasie rzeczywistym; CreateSpace ma opóźnienie kilku dni. To było bardzo wyzwalające i 

potężne doświadczenie. Niedawno nawet ten koszt 25 $ został wyeliminowany. Dla kupujących moją 

książkę w miękkiej oprawie mogłem zaoferować szeroką gamę opcji o niższych kosztach, aby uzyskać 

wersję Kindle. Mogłem również zaoferować to za darmo - aby ludzie mogli zacząć czytać natychmiast. 



Wersja Kindle nie wymaga, aby ktoś posiadał Kindle. Zamiast tego Amazon oferuje e-czytnik Kindle dla 

prawie wszystkich typów komputerów, tabletów lub urządzeń osobistych. Mogę wprowadzać zmiany 

we wnętrzu moich książek i odbierać aktualizacje w ciągu 24 godzin. Mogę wprowadzać zmiany za 

każdym razem, gdy czuję, że są potrzebne. To jest przyszłość publikacji. Zmniejszy to koszty dla 

konsumentów i pozwoli autorom zarządzać ich treścią i cenami, zachowując jednocześnie prawa 

własności intelektualnej i sprawiedliwy udział w opłatach licencyjnych. 



CIO jako prezent 

Często zalecałem organizacjom zatrudnianie strategicznych dyrektorów ds. informatyki jako 

dyrektorów generalnych przy kolejnej okazji. Jest potężny, gdy to się dzieje. Jeden z najjaśniejszych 

przykładów miał miejsce w ogólnokrajowym systemie uniwersyteckim. W 1997 r. Indiana University 

(IU), który obsługuje około 100 000 studentów w ośmiu kampusach, stał się jedną z pierwszych 

instytucji akademickich, która podniosła pracę CIO do pozycji strategicznej podlegającej prezesowi 

uniwersytetu. W 2007 r. IU podjęła kolejną godną uwagi decyzję, wybierając na byłego dyrektora ds. 

Informatyki. To, co nastąpiło, jest przykładem tego, jak prezes, dyrektor ds. Informatyki i inni liderzy 

przedsiębiorstwa y mogą angażować swoją społeczność i napędzać ją poprzez strategiczną współpracę 

opartą na technologii. 

Plan strategiczny 

Prezes Indiana University i jego CIO mają teraz wspólną wizję uniwersytetu. Ale nie są sami. Plan 

strategiczny instytucji został opracowany przy udziale ponad 140 przedstawicieli z całej uczelni, a także 

uniwersyteckiego komitetu informatycznego i biura CIO. (Chociaż organizacja IT jest scentralizowana, 

indywidualne potrzeby kampusu są adresowane przez regionalne organizacje kampusowe kierowane 

przez kampusowego dyrektora ds. Informatycznych, którzy składają podwójne raporty do kanclerza 

kampusu i centralnego dyrektora ds. Informatyki). Ponadto uniwersytet przeprowadza coroczne 

badania, aby uzyskać informacje od studentów . Zamiast starać się kierować we wszystkich obszarach 

IT, IU dostosowało swój plan strategiczny do priorytetów uniwersyteckich i skupiło się na kilku 

kluczowych obszarach, w których może przodować i osiągnąć wyróżnienie. Plan strategiczny składa się 

z czterech kluczowych elementów: doskonałości wydziałowej i naukowej, sukcesu studenckiego (który 

koncentruje się na edukacji i życiu studenckim), skutecznej społeczności (która koncentruje się na 

komunikacji i współpracy w ramach IU), oraz zaangażowania poza (które koncentruje się na misji IU w 

państwie) Indiana i jej pozycja i wpływ jako międzynarodowy uniwersytet). W ramach tego planu dla 

IT IU wdrożyło infrastrukturę cybernetyczną, którą zdefiniowała jako „systemy obliczeniowe, systemy 

przechowywania danych, zaawansowane instrumenty i repozytoria danych, środowiska wizualizacji i 

ludzi, wszystkie połączone za pomocą oprogramowania i sieci o wysokiej wydajności w celu poprawy 

badań wydajność i umożliwienie przełomów, które w przeciwnym razie nie byłyby możliwe. 

Konkretne inicjatywy 

Aby zarządzać swoimi systemami finansowymi i studenckimi po obniżonych kosztach, IU był 

kluczowym zwolennikiem Kuali i innych inicjatyw open source. IU opracowało własne oprogramowanie 

sieciowe i oprogramowanie sterujące, które wykorzystuje do zarządzania gigapopami w regionie, 

przynosząc fundusze, miejsca pracy i uznanie dla działu IT. IUMobile to kolejna ważna inicjatywa, która 

oferuje usługi uniwersyteckie na wielu urządzeniach mobilnych. IUPodcast pozwala użytkownikom 

doświadczyć zawartości IU w bogatym formacie multimedialnym z dowolnego miejsca na świecie. Aby 

zachęcić wydziały do innowacji w zakresie wykorzystania technologii, IU utworzyło fundusz wspierający 

przeprojektowanie kursu lub programu nauczania, w tym przemyślenie, w jaki sposób nauczane są 

kursy, w jaki sposób technologia może usprawnić procesy nauczania i uczenia się oraz w jaki sposób 

projekty przestrzeni lekcyjnej i szkolnej mogą wspierać nowe nauczanie praktyki. IU stworzył 

społeczność wirtualnego kampusu z technologią, dzięki czemu jego studenci mogą uczyć się, pracować, 

współpracować i dobrze się bawić. Współpracuje z wieloma innymi instytucjami akademickimi, aby 

dzielić się zasobami i produkować akademickie zasoby przetwarzania w chmurze, które przynoszą 

korzyści wszystkim. Sakai, Kuali Knowledge Management, EVIA, HathiTrust oraz środowiska gridowe 

typu open source są obiecującymi przykładami.  



Model partnerstwa CEO / CIO 

Zawsze byłem pod wrażeniem wykorzystania technologii wideo i mediów społecznościowych w 

Bostonie do zwalczania przestępczości. Boston był jednym z pierwszych amerykańskich miast, które 

wykorzystały technologię robotów do badania kanałów ściekowych. Dowiedziałem się o przyczynach 

innowacji, kiedy uczestniczyłem w sesji, w której Laurianne McLaughlin, redaktor naczelna 

InformationWeek.com przeprowadziła wywiad z Billem Oatesem, CIO z City of Boston. Dowiedziałem 

się, że w 2005 r. Burmistrz Thomas Menino dostrzegł znaczenie technologii i innowacji dla przyszłości 

Bostonu i sprawił, że dyrektor ds. Informatycznych stanął na stanowisku sprawozdawcy podlegającego 

bezpośrednio burmistrzowi. Stworzył również biuro innowacji i zlokalizował je tuż obok biura 

burmistrza. W ten sposób Boston stał się jednym z pierwszych miast, które wykorzystały strategicznie 

CIO. Jednym z najbardziej udanych projektów w budowaniu lepszych relacji z obywatelami jest Citizens 

Connect, który zastąpił starą infolinię. Podczas gdy stara infolinia była mechanizmem reklamacyjnym, 

obywatele korzystający z nowego systemu czują się, jakby pomagali przy rozwiązaniach. Doprowadziło 

to do powstania zupełnie nowej grupy osób. Aby zachęcić do jeszcze większego uczestnictwa 

obywateli, miasto wykorzystało grywalizację, aby rozpoznać obywateli, kiedy zgłosili dziury. Obywatele 

zauważają, że zgłoszone dziury są stałe i publikują zdjęcia - co daje doskonałe doświadczenie 

zaręczynowe. Te innowacje w Bostonie są emulowane gdzie indziej. System o nazwie Commonwealth 

Connect, budowany obecnie w Massachusetts, początkowo będzie obejmował 46 społeczności i 

reprezentuje około 38 procent ludności stanu. Boston stał się również jednym z najwcześniejszych 

miast, które wykorzystały roboty do zbadania swoich rozległych sieci rur kanalizacyjnych. Najwyraźniej 

technologia istnieje już od jakiegoś czasu i robi więcej niż tylko badanie. RedZone Robotics 

przeprojektował roboty stworzone pierwotnie w celu zbadania niebezpiecznych miejsc, takich jak 

obszary o wysokim napromieniowaniu jądrowym, w celu zbadania kanałów, zarówno powyżej poziomu 

wody, jak i poniżej. Używając robotów zamiast ludzi, Peachtree City w Północnej Karolinie sprawdzało 

wszystkie rury zbierające w ciągu 15 miesięcy. Sprawdzenie wszystkich tych rur z załogami zajęłoby 

miasto około 15 lat. Roboty kosztują około 178 000 USD rocznie przez siedem lat, co jest porównywalne 

z kosztem testów ręcznych na mniejszą skalę. Współpraca między miastem, przemysłem i 

środowiskiem akademickim zaowocowała stworzeniem Medrobotics. Ta firma sprawia, że roboty 

czołgają się w układzie naczyniowym ludzi, aby badać problemy medyczne, unikając w ten sposób 

kosztownej chirurgii inwazyjnej, a nawet uniemożliwiając badania. Od kanałów ściekowych po dziury 

po żyły naczyniowe, firmy i agencje rządowe powinny szukać inspiracji u swoich sąsiadów. Możemy się 

wiele nauczyć od siebie nawzajem, jeśli zatrzymamy się, porozmawiamy i słuchamy. 



Model dla CEO / CIO  w służbie zdrowia 

Zdecydowanie najlepszą historią, jaką usłyszałem podczas imprezy World Health Congress 2013, była 

niesamowita współpraca CEO / CIO w Kaiser Permanente (KP). Ta współpraca między dyrektorem 

generalnym George'em Halvorsonem a dyrektorem ds. IT Philem Fasano pokazuje, w jaki sposób 

technologia, dane i analizy wspomagają strategię organizacyjną i misję Kaiser Permanente, 

umożliwiając tej organizacji opieki zdrowotnej stanie się wzorem dla innych. Plan ochrony zdrowia o 

charakterze niezarobkowym ma 9 milionów członków planu i świadczy usługi w dziewięciu stanach, a 

także w Waszyngtonie. Innowacje i ciągłość poprawy dzięki wykorzystaniu technologii i danych to 

kultura organizacyjna w KP, powiedział Halvorson. „Chcemy być najlepsi w poprawie” - powiedział. Aby 

to osiągnąć, KP opracowała „cztery filary doskonałości”, na których można się oprzeć. Zawierają: 

1. Big Q, czyli struktura zarządzania angażująca szczyt KP  w inicjatywie jakości i danych.

2. Elektroniczna biblioteka medyczna i narzędzia wsparcia, które zapewniają dostęp do bogatego

repozytorium książek medycznych i czasopism oraz są szeroko wykorzystywane przez 300 000 

użytkowników miesięcznie. 

3. Instytut Zarządzania Opieką, w którym czyta 138 specjalistów w pełnym wymiarze godzin

czasopisma, przegląd badań i upewnij się, że infrastruktura technologii medycznej jest stale 

utrzymywana na najwyższym poziomie. 

4. Centra innowacji, które aktywnie angażują się w promowanie i promowanie kultury poprzez

konkursy na jakość i bezpieczeństwo na skalę międzynarodową. 

Podejście KP do innowacji jest podobne do podejścia Tata Steel, podejścia, które pomogło Tacie 

osiągnąć siłę w późnych latach 80-tych. Koncepcja ta opiera się na fakcie, że ludzie, którzy nic nie robią, 

nigdy nie zawodzą. A jeśli spróbujesz 10 nowych rzeczy, kilka z nich się nie powiedzie - ale ta porażka 

sama cię uczy. W podobnym duchu Fasano wyjaśnił: „Chcemy upaść wcześnie i upaść tanio”. Fasano 

wyjaśnił również, w jaki sposób KP wykorzystuje strategiczne zapewnienie informacji w celu 

maksymalizacji poufności, integralności i dostępności informacji i systemów. Ich celem jest również 

zapewnienie, że systemy są intuicyjne i łatwe w użyciu. Technologia pozwoliła lekarzom zobaczyć 

więcej członków i zapewnić znacznie lepszą opiekę niż byłoby to możliwe w innym przypadku. Starszy 

Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny KP, Hal Wolf, rzucił okiem na sposób, w jaki KP angażuje pacjentów 

za pomocą portalu My Health Manager, który w 2012 r. Miał 4,1 miliona użytkowników - reprezentował 

prawie połowę członków KP. Portal ten umożliwia pacjentom planowanie spotkań, przeglądanie 

wyników laboratoryjnych i wiele innych funkcji ukierunkowanych na zdrowie członków. Użytkownicy 

mogą uzyskać dostęp do portalu za pośrednictwem szerokiej gamy platform mobilnych. Rzeczywiście, 

poprawa opieki zdrowotnej i cele redukcji kosztów w Affordable Care Act były wzorowane na 

doświadczeniach KP, powiedział Halvorson. 



Przyjęcie technologii w opiece zdrowotnej 

Tempo przyjmowania technologii w opiece zdrowotnej przyspieszyło po uchwaleniu ustawy z 2009 r. O 

technologii informacyjnej dla zdrowia ekonomicznego i klinicznego (HITECH), której towarzyszyła 

dramatyczna demokratyzacja dostępu do technologii, a następnie uchwalenie ustawy o przystępnej 

cenie opieki zdrowotnej w 2010 r. Dokumentacja pacjenta na papierze ustępuje miejsca elektronicznej 

dokumentacji medycznej (EHR). Recepty papierowe ustępują miejsca e-receptom, dzięki czemu lekarz 

bezpośrednio wysyła zamówienie na receptę drogą elektroniczną w celu wypełnienia lub uzupełnienia 

przez aptekę wybraną przez pacjenta. Pacjent po prostu pojawia się w aptece, aby go odebrać. 

Technologia wideo, e-mail i media społecznościowe umożliwiają lepszy dostęp do lekarzy, a pacjenci są w 

stanie ocenić swoje doświadczenia. Lekarze i pielęgniarki coraz częściej używają tabletów i innych 

urządzeń przenośnych do zarządzania wizytami pacjentów. Pacjenci mogą przeglądać informacje o 

zdrowiu, a także dokonywać i zmieniać spotkania online za pomocą własnych komputerów, tabletów lub 

innych urządzeń przenośnych. Przewiduje się, że do 2015 r. 100% lekarzy i pielęgniarek będzie używać 

urządzeń mobilnych jako podstawowego urządzenia. Technologia jest używana do monitorowania stanu 

pacjenta i dostarczania pacjentom instrukcji dotyczących wypisywania i przypomnień o tym, jak i kiedy 

przyjmować leki. Główni dostawcy EHR budują wymianę informacji o zdrowiu (HIE), aby umożliwić 

dostawcom opieki wymianę informacji o pacjencie i uzyskać pełny obraz zdrowia pacjenta w celu 

zapewnienia lepszej opieki. Główne szpitale podpisują umowy z dostawcami, aby wziąć udział w tych 

wymianach. Aby ułatwić lekarzom dostosowanie technologii do swoich praktyk, dostępnych jest kilka 

opcji. Wielu lekarzy po prostu rejestruje się za pomocą bezpłatnego dostawcy EHR, co eliminuje potrzebę 

zatrudniania i zarządzania personelem technologicznym lub utrzymania serwerów. Główną wadą jest to, 

że lekarz musi zaplanować ewentualną przerwę w świadczeniu usług, która często jest łagodzona przez 

wymaganie od dostawcy utrzymania lokalnej kopii danych. Inną wadą jest to, że usługodawca może 

sprzedawać niezidentyfikowane dane pacjenta do celów badawczych (co pozwala HIPAA). Inne opcje 

obejmują wynajęcie organizacji zarządzanych usług (MSO) w celu świadczenia usług hostingowych i 

zarządzania lub ułatwienie przejścia praktyki lekarza do usługi zarządzanej przez stronę trzecią. 

Uprawnieni lekarze, szpitale i świadczeniodawcy mogą odzyskać wydatki związane z migracją do EHR 

poprzez złożenie wniosku o przyznanie znaczących płatności motywacyjnych. Maryland ostatnio stało się 

pierwszym państwem, które łączy wszystkie swoje szpitale z wymianą informacji o zdrowiu (HIE). 

Maryland's HIE to mechanizm transportu, połączenia i wymiany informacji medycznych. Ten system nie 

przechowuje danych pacjenta. Pacjenci są domyślnie włączeni, ale jeśli chcą, mogą zrezygnować z 

systemu. W 2009 r. W Maryland przyjęto również przepisy umożliwiające lekarzom wykonywanie 

telemedycyny, a także projekty ustaw, które pozwolą lekarzom na zwrot kosztów przez ubezpieczycieli za 

wizyty telemedyczne. Maryland otrzymała również dotację na budowę giełdy ubezpieczeń zdrowotnych. 

Podczas obrad Sądu Najwyższego głównym pytaniem było: co się stanie, jeśli federalna ustawa o 

ochronie zdrowia została uchylona przez Sąd Najwyższy? Gdyby do tego doszło, istnieje duża szansa, że 

wysiłki w niektórych państwach nie uległyby osłabieniu - choć finansowanie mogłoby stać się 

wyzwaniem. W innych stanach, takich jak Maryland, gdzie prawo stanowe odwołuje się do prawa 

federalnego, zamiast włączać jego przepisy do prawa stanowego, jak to czyniły niektóre państwa, 

obalenie prawa federalnego najprawdopodobniej obaliłoby również prawo stanowe. W ten sposób 

utrzymywałby się okres zamieszania i niepewności. Dżin jest jednak z butelki! 



Doświadczenie z pierwszej ręki w IT 

Ze wszystkim, co działo się w służbie zdrowia, byłem bardzo ciekawy, co robi mój lekarz. Więc na 

początku 2011 roku, kiedy odwiedziłem mojego lekarza, byłem zawstydzony z niecierpliwością. Kiedy 

podszedłem i zgłosiłem się w recepcji, obsługujący wręczył mi pomarańczowy tablet z ekranem 

dotykowym i poprosił mnie o zalogowanie. Po zalogowaniu byłem zaskoczony, że wszystkie informacje 

rozliczeniowe zostały już ustawione . Udało mi się zaktualizować informacje o ubezpieczeniu, podpisać 

moje wydania i formularze HIPAA, wszystko w ciągu kilku minut. Nie musiałem wypełniać żadnych 

przerażających papierowych formularzy na desce! W gabinecie lekarskim zauważyłem również zmianę. 

Chociaż lekarz nadal miał manilowy folder z odczytami ciśnienia krwi z poprzednich wizyt, korzystał 

także z komputera stacjonarnego z 22-calowym ekranem, który wydawał się mieć wszystkie moje 

rekordy. „Czyli przekształciłeś się w elektroniczne karty zdrowia?” Zapytałem lekarza. „Tak,” 

uśmiechnął się. „Ale to jest drogie i nie jestem pewien, czy mi się podoba”. „Ale dostajesz premie 

motywacyjne, prawda? Znaczące kredyty na użytek ... Aplikujesz o to, prawda?” „Bezsensowne użycie” 

roześmiał się. „Naprawdę nie zastanawiali się nad tym. Rzeczy, o które nas proszą, są bez znaczenia”. 

„Czy podłączyłeś się do wymiany informacji o zdrowiu?” Kontynuowałem: „Wiesz, Maryland już 

połączyło wszystkie szpitale z wymianą informacji o zdrowiu. Możesz także ćwiczyć telemedycynę i 

uzyskać za to teraz refundację”. „Och, nie wiedziałem o tym” - odpowiedział lekarz. „Chociaż nie jestem 

pewien, czy mógłbym sprawdzić objawy pacjenta za pomocą kamery internetowej”. - Być może nie, 

ale niektóre rzeczy można zrobić za pomocą telemedycyny. W każdym razie Maryland buduje również 

giełdę ubezpieczeń zdrowotnych. Zanim zdążyłem skończyć, doktor poderwał się. „Masz na myśli, że 

każdy może kupić ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem giełdy?” "Tak, powiedziałem. „A jeśli 

ktoś chce zostać konsultantem lub straci pracę, nie musi tracić ubezpieczenia zdrowotnego”. „To 

naprawdę byłoby pomocne” - dodał doktor w zamyśleniu. „Znam kilku pacjentów, którzy byliby w 

stanie wrócić do siły roboczej, gdyby mogli otrzymać leczenie swoich chorób, które uniemożliwiają im 

pracę. To błędne koło - nie mogą pracować z powodu choroby i dlatego nie mogą Otrzymali 

ubezpieczenie zdrowotne i odpowiednie leczenie, byli w kilku firmach ubezpieczeniowych, którzy będą 

ich ubezpieczać tylko wtedy, gdy mogą wykluczyć płacenie za chorobę, którą mają, więc zachowują 

chorobę i nie mogą wrócić do pracy. „ Doktor i ja byliśmy prawie skończeni z naszą wizytą. Wyjął swój 

notes, żeby napisać mi receptę. „Nie używasz e-recept?” Zapytałem zdziwiony. "Tak." „Następnie 

zamów mi receptę na receptę elektroniczną. Nie lubisz zamawiać recepty?” „Tak, to mi się podoba. Ale 

czasami nie przechodzi. Jeśli pójdziesz do apteki i spodziewasz się odebrać lek teraz, może lepiej będzie 

mieć ten kawałek papieru w ręku” - ostrzegł lekarz . „Cóż, nie, po prostu odwiedzę to miejsce lub 

zadzwonię, żeby się upewnić, że je dostali. Mogę poczekać, żeby je odebrać”, zgłosiłem się na 

ochotnika. Jako osoba technologiczna postanowiłem pozwolić, by technologia działała na mnie. Lekarz 

zapytał mnie, którą aptekę chciałem użyć, i zobaczyłem, jak wykonuje kilka kliknięć. Nie zajęło mu to 

nawet dwóch sekund, zanim wstał z uśmiechem i powiedział: „Dobra, skończyło się”. Dojazd do apteki 

był krótki, 10 minut. Podszedłem podekscytowany i zapytałem, czy otrzymałem moją receptę. 

Farmaceuta poprosił o moje urodziny, a potem moje imię. Zgłosiłem się na moją kartę recepty. 

Zerknęła na ekran przez okulary. „Czy moja recepta się pojawiła?” Zapytałam. „Tak,” pokiwała głową, 

gdy zerknęła na ekran, czekając na coś, co wydawało mi się wiecznością. „Kiedy mogę to odebrać?” 

Zapytałam. Znowu zmrużyła oczy. „Pozwól, że zobaczę, gdzie to jest” - odpowiedziała w końcu i 

podeszła do kosza i wybrała kopertę. „Chodź na drugą stronę i ustaw się w kolejce - powiedziała. - Masz 

na myśli, że jest gotowy? Mogę to teraz odebrać? Wow, uwielbiam ten nowy świat opieki zdrowotnej 

napędzanej technologią! ”I tak zakończyła się moja pierwsza wizyta u lekarza w świecie opieki 

zdrowotnej z technologią. Chociaż byłem podekscytowany, zdałem sobie sprawę, że było wiele rzeczy, 

które musiały się wydarzyć, aby wszystko działało dobrze. 



Przywództwo w cyberbezpieczeństwie w opiece zdrowotnej 

Moje krajowe badanie w dziedzinie opieki zdrowotnej w 2013 r. (Hasib, 2013) wykazało, że prawie 

połowa dyrektorów ds. Informatyki w amerykańskim sektorze opieki zdrowotnej nie podlega 

dyrektorowi generalnemu. Ponadto, jak pokazano na poniższym wykresie, jedna na pięć 

amerykańskich organizacji opieki zdrowotnej nie planuje zatrudnić CISO w najbliższym czasie. 

Pojawienie się technologii informacji o zdrowiu jest bardzo nowym zjawiskiem. Ponadto krajobraz 

prawny opieki zdrowotnej zmienia się i szybko ewoluuje, co stanowi duże wyzwanie dla organizacji 

opieki zdrowotnej. W ostatnich miesiącach przemysł doznał również kilku sensacyjnych naruszeń. 

Potrzeba przywództwa cyberbezpieczeństwa w opiece zdrowotnej jest teraz bardziej krytyczna niż 

kiedykolwiek wcześniej. Etyka i uczciwość są na czele tej krytycznej potrzeby. Byłem ciekawy, dlaczego 

organizacje opieki zdrowotnej nie planują zatrudnić CISO. Zastanawiałem się, czy poziom zgłaszania lub 

wzmocnienie CIO w organizacji miał wpływ na ten warunek. Myślałem, że organizacje, w których CIO 

zgłosił się do dyrektora generalnego, mają większe szanse na posiadanie CISO. Jednak, jak pokazuje 

poniższa tabela, dane nie potwierdziły tej hipotezy. Połowa organizacji, które nie mają planów na CISO, 

to organizacje, w których CIO zgłosił się do dyrektora generalnego lub równoważnego urzędnika. 

Doprowadziło mnie to do wniosku, że upodmiotowienie CIO nie określa poziomu ważności, jaki kładzie 

się na cyberbezpieczeństwo. Implikacje ustawodawstwa dotyczącego opieki zdrowotnej Ustawa o 

przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne z 1996 r. (HIPAA) ustanowiła 

początkowe standardy bezpieczeństwa informacji i prywatności w sektorze opieki zdrowotnej. Ustawa 

ustanowiła również chronione informacje zdrowotne (PHI). Mówiąc prosto, PHI są danymi pacjenta, 

których poufność jest prawnie chroniona. Prawo stworzyło obowiązki dla organizacji, które 

przechowywały, przekazywały i wymieniały takie dane. Jednak do 2009 r. Nie istniał mechanizm 

egzekwowania ani procesy kontroli. Dla wielu świadczeniodawców wdrożenie HIPAA oznaczało po 

prostu, że musieli nakłonić pacjentów do podpisania formularza. Słabe nawyki obchodzenia się z PHI i 

dyskutowania o nich niedbale stały się zatem zakorzenione w opiece zdrowotnej sektor. Technologia 

informacyjna w dziedzinie zdrowia dla celów gospodarczych i klinicznych . Ustawa o zdrowiu (HITECH) 

z 2009 r. Próbowała rozwiązać te problemy, wymagając powiadomień o naruszeniu, ustanawiając kary 

i określając procedury egzekwowania. Audyty HIPAA rozpoczęły się w 2011 r. Innym kluczowym 

wymogiem było wdrożenie elektronicznych kart zdrowia (EHRs) i związanych z nimi technologii 

informacji zdrowotnej (HIT). Zmiany te wymagają, aby branża medyczna przyjęła technologię 

informacyjną dotyczącą zdrowia i cyberbezpieczeństwo. Prawo wymaga obowiązkowego szyfrowania 

chronionych informacji zdrowotnych podczas przechowywania i transmisji. Ustanawia także znaczne 

kary za nieprzestrzeganie przepisów. Nowe przepisy ustanawiają również znaczącą odpowiedzialność 

osobistą i wieczystą dla pracowników odpowiedzialnych za naruszenia. Zgodnie z nowymi zasadami 

członkowie społeczeństwa mają kilka kluczowych praw: 

• Dostęp indywidualny - ludziom należy zapewnić łatwy dostęp do  przeglądania Informacji.

• Korekta - ludzie muszą mieć możliwość żądania korekty swoich informacje w odpowiednim czasie.

• Otwartość i przejrzystość - ludzie mają prawo wiedzieć, kto ma dostęp i sposób przechowywania,

wykorzystywania i udostępniania informacji. 

• Wybór indywidualny - należy zapewnić ludziom możliwość podejmowania świadomych decyzji

dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania ich chronionych informacji 

• Ograniczenia dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania - organizacje muszą tworzyć,

zbierać i wykorzystywać chronione informacje tylko w takim zakresie , jakie jest konieczne do 

świadczenia usług i nigdy nie niewłaściwie dyskryminować. 



• Jakość i integralność danych - organizacje muszą to zapewnić aby chronione informacje były

kompletne, dokładne i aktualne w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i nie zostały zmienione 

lub zniszczone w nieautoryzowany sposób. 

• Zabezpieczenia - organizacje muszą chronić prawnie chronione informacje z uzasadnionymi

zabezpieczeniami operacyjnymi, administracyjnymi, technicznymi i fizycznymi w celu zapewnienia ich 

poufności, integralności i dostępność i zapobieganie nieautoryzowanemu lub niewłaściwemu 

dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnieniu. 

• Odpowiedzialność - organizacje muszą wdrożyć te zasady, monitoruj przestrzeganie zaleceń,

podejmuj natychmiastowe działania w przypadku wszelkich przypadków nieprzestrzegania zasad i 

niezwłocznie zgłaszaj naruszenia na dużą skalę zarówno do zaangażowane osoby oraz Departament 

Zdrowia  

Usługi. 

HIE są autostradami wymiany informacji na temat zdrowia na poziomie stanowym, aby łączyć 

wszystkich świadczeniodawców opieki zdrowotnej w stanie i umożliwiać bezproblemową i bezpieczną 

wymianę informacji o pacjencie, tak aby pełne i dokładne informacje o pacjencie były dostępne dla 

placówek służby zdrowia. Taka wymiana i dostęp do informacji zmniejszyłyby błędy, wyeliminowały 

kosztowne i zbędne testy, a ostatecznie doprowadziłyby do obniżenia kosztów i lepszej opieki. Celem 

HIE było również zapewnienie pacjentom możliwości wglądu do swoich informacji i terminowego 

usuwania błędów. 

Mogli również zrezygnować z wyrażenia zgody na wymianę informacji. Od 2010 r. w wyniku zachęt 

finansowych zatwierdzonych przez ustawę HITECH z 2009 r. Dokonano znaczących prac nad stanowymi 

HIE. Trzydzieści cztery stany i Dystrykt Kolumbii otrzymały fundusze pierwszej rundy na budowę HIE. 

Niektóre stany, takie jak Delaware i Maryland, z powodzeniem połączyły wszystkie szpitale i przeszły 

do drugiego etapu finansowania operacji, ale niektóre wczesne państwa innowacyjne faktycznie 

zwróciły pieniądze federalne i wstrzymały pracę . Aby pomóc organizacjom w wydatkach związanych z 

wdrożeniem HIT i bezpieczeństwa informacji, HITECH dostarczył znaczące zachęty finansowe dla 

podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, które przyjęły HIT i cyberbezpieczeństwo w ramach 

programu motywacyjnego EHR Znaczące wykorzystanie. Affordable Care Act z 2010 r. Wymagał 

ustanowienia giełd ubezpieczeń zdrowotnych na poziomie państwa. Giełdy ubezpieczeń zdrowotnych 

(HIX) mają na celu umożliwienie każdemu porównanie opcji ubezpieczenia zdrowotnego i wykupienie 

ubezpieczenia zdrowotnego. Te targowiska umożliwiają firmom ubezpieczeniowym dowolnej 

wielkości oferowanie usług i konkurować bez konieczności posiadania ogromnej infrastruktury 

technologicznej. Koncepcja jest bardzo podobna do elektronicznej giełdy papierów wartościowych, 

która zdemokratyzowała obrót akcjami i pozwoliła małym inwestorom i osobom fizycznym uzyskać 

notowania i kupić akcje i inne papiery wartościowe przy niskich opłatach transakcyjnych. Prawo 

zapewnia również przejrzystość cen i zasięgu. Wymaga podstawowego minimalnego poziomu 

pokrycia, a także gwarantuje, że ubezpieczenie nie może zostać zakończone, gdy ktoś zachoruje. Nie 

może być dyskryminacji ze względu na płeć lub wcześniej istniejące warunki. Odnotowano również że 

maksymalne okresy ubezpieczenia  zostały wyłączone. Dlatego konsumenci wiedzą z góry, jaki jest ich 

maksymalny możliwy roczny wydatek z własnej opieki zdrowotnej. Roczne kontrole zostały również 

uwzględnione jako bezpłatna usługa. Ustawa przewiduje również ustanowienie kont 

oszczędnościowych opieki zdrowotnej (HSA). Konta te pozwalają ludziom oszczędzać każdego roku 

przed opodatkowaniem wydatki na opiekę zdrowotną. Pieniądze na tych kontach są przenoszone z 

roku na rok. Ludzie mogą gromadzić i inwestować pieniądze, tak jak konto emerytalne 401 tys. 

Fundusze HSA mogą być używane do zakupu większości leków bez recepty, okularów na receptę i 



innych produktów i usług związanych z opieką zdrowotną. Korzyści podatkowe HSA są podobne do 

kont emerytalnych. Aby uniknąć sytuacji, w której zakłady ubezpieczeń zdrowotnych miałyby 

motywację do odmowy świadczeń zdrowotnych, kluczowym przepisem prawa jest wymóg, aby firmy 

ubezpieczeniowe wydawały 80% pieniędzy zebranych na rzeczywistą opiekę zdrowotną. Prawo 

zapewnia znaczną swobodę stawiania certyfikatów polis ubezpieczeniowych i pomocy w regulowaniu 

stawek. Osoby, które nie kwalifikują się do ulg podatkowych, mogą również udać się bezpośrednio do 

dostawcy ubezpieczenia zdrowotnego i kupić wybraną polisę. Nie muszą obawiać się, że polisa będzie 

gorsza lub będzie droższa, ponieważ zasady te muszą spełniać minimalne standardy i być tą samą ceną, 

co ta sama polisa sprzedawana na giełdzie ubezpieczeń zdrowotnych. HIXes musiały funkcjonować w 

stanach do 2014 r., A stanya musiały zgłosić swoje zamiary 14 grudnia 2012 r. Wiele stanów przyjęło 

prawo, otrzymało zachęty finansowe do budowy HIX i zgodnie z harmonogramem otworzyły giełdę 

ubezpieczeń zdrowotnych 1 października 2013 r. Kilka stanów otrzymało fundusze na budowę 

państwowych systemów HIXes. Niektóre giełdy stanowe, takie jak Kentucky i Connecticut, odniosły 

duży sukces. Inne stany, takie jak Maryland i Oregon, miały poważne problemy. Wiele państw nie było 

w stanie zbudować tych wymian, ponieważ rachunki mające na celu ustanowienie tych wymian nie 

powiodły się w ich stanowych organach ustawodawczych. Rząd federalny musiał budować wymiany 

dla państw, które nie budowały własnych giełd ubezpieczeń zdrowotnych. Stworzyło to nadzwyczajne 

obciążenie dla federalnego projektu budowy www.healthcare.gov. Ważnym nowym wymogiem, z 

którym musiały się zmierzyć giełdy ubezpieczeń zdrowotnych, była obsługa federalnych informacji 

podatkowych (FTI). FTI definiuje się jako poufne niepubliczne informacje, które osoby fizyczne złożyły 

w swoich zeznaniach podatkowych i zmiany w Internal Revenue Service (IRS). Publikacja IRS 1075 

zawiera szczegóły dotyczące kar kryminalnych i cywilnych za naruszenia. Przykładowo, istnieje kara w 

wysokości 1000 USD i / lub do 1 roku pozbawienia wolności, plus koszty ścigania za umyślny 

nieautoryzowany dostęp do informacji zwrotnej. Umyślne nieautoryzowane ujawnienie zwrotu ma 

karę w wysokości 5000 USD i / lub do 5 lat pozbawienia wolności, plus koszty ścigania. Ich ciągły 

obowiązek ochrony przetrwa oddzielenie od pracy. Pracownicy zajmujący się FTI muszą także przejść 

szkolenie, podpisać formularze, prowadzić szczegółową dokumentację oraz prowadzić dzienniki 

odbioru i usuwania. Muszą mieć dostęp wyłącznie do potrzebnych informacji. 

Wymiana informacji o zdrowiu w USA 

Kiedy giełdy ubezpieczeń zdrowotnych otworzyły się 1 października 2013 r., zapoznałem się z 

witrynami każdego stanu i zauważyłem coś bardzo interesującego:  chociaż rząd prowadzi wszystkie te 

giełdy ubezpieczeń zdrowotnych (HIX), nie wszystkie znajdują się na stronach .gov. Wyłączając stronę 

federalną i kilka witryn państwowych, reszta mieści się na stronach .com lub .org. Znalazłem to dość 

zaskakujące - i alarmujące. W celach marketingowych każdy stan  wybrał chwytliwą markę. Chociaż 

wiele z tych marek jest zapadających w pamięć i nadaje się do silnego brandingu na swoim rynku 

docelowym, myślę, że każda witryna powinna używać nazwy domeny .gov. Ułatwiłoby to 

społeczeństwu rozpoznawanie prawdziwych stron internetowych i nie padłoby ofiarą fałszywych 

oszustw internetowych. General Services Administration (GSA) - oddział rządu federalnego - rejestruje 

nazwy domen .gov. Komercyjne organizacje rejestracji domen rejestrują strony internetowe .org i 

.com. W związku z tym rejestracja fałszywej witryny ubezpieczenia zdrowotnego .com i .org jest 

znacznie łatwiejsza niż rejestracja fałszywej witryny internetowej .gov. To szczególne przeoczenie 

doprowadziło już do zamieszania i prawdopodobnie spowoduje większe zamieszanie. Co gorsza, 

spowoduje to, że wielu niewinnych ludzi stanie się ofiarami oszustwa. Fałszywe strony internetowe 

mogą również zawierać wiele fałszywych i wprowadzających w błąd informacji. Agencje powinny to 

naprawić bezpośrednio przed pojawieniem się fałszywych i konkurencyjnych stron ubezpieczenia 

zdrowotnego i spowodować szkody w całym kraju. Oficjalne strony państwowe i federalne powinny 

zawsze być witrynami .gov. Dlaczego strona federalna i kilka stron państwowych potknęło się Podczas 



analizy publicznie dostępnych informacji o problemach z witrynami federalnymi i stanowymi, było dla 

mnie jasne, że awarie były głównie po stronie kierownictwa wykonawczego i zarządzania projektami. 

Projekty te były prowadzone przez dyrektorów służby zdrowia, a nie przez kierownictwo technologii i 

cyberbezpieczeństwa. Kierownictwo służby zdrowia stale nadpisywało kierownictwo działu IT, a nawet 

dodawało złożone wymagania funkcjonalne, które były zupełnie niepotrzebne w początkowej fazie 

działania. Wszystkie projekty mają trzy kluczowe wymiary zwane ograniczeniami: harmonogram, 

zakres, zasoby. Ponieważ harmonogram projektów wymiany ubezpieczeń zdrowotnych nie podlegał 

negocjacjom, konieczne było ograniczenie zakresu, aby spełnić harmonogram lub konieczne było 

dodanie odpowiednich środków. W tych projektach zakres powinien być starannie dostosowany do 

tego, co było potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Nie powinno być dozwolone pełzanie zakresu. 

Dodatkowe funkcje powinny zostać wprowadzone w przyszłości. Kolejnym problemem było 

nierealistyczne ustawienie oczekiwań i niezrozumienie przez wszystkich, że innowacja z natury niesie 

ze sobą pewne ryzyko - a co za tym idzie potencjał zysku. Większość innowacji wymaga ulepszania i 

dostosowywania w oparciu o rzeczywiste testy w terenie. Jeśli duże firmy, takie jak Microsoft, Google 

i Facebook - a nawet prostsze systemy aplikacji dla uczelni lub systemy aplikacji do pracy - wymagają 

kilku iteracji, zanim staną się rozsądne i wiarygodne, dlaczego oczekujemy złożonych, wyrafinowanych, 

wielowarstwowych wymian ubezpieczeń zdrowotnych płynniejsza wersja? Nawet po wydaniu jest 

„stabilne”, czy Microsoft nadal wysyła cotygodniowe poprawki? Wymóg rejestracji przed możliwością 

przeglądania planów był kolejnym niepotrzebnym obciążeniem systemu. Dodatkowo w systemie było 

zbyt wiele pojedynczych punktów zasysania. Na przykład każdy proces rejestracji stanu wymagał od 

systemu państwowego elektronicznego zapytania do strony federalnej w celu zweryfikowania 

informacji, takich jak status prawny, adres, dochód, informacje o rodzinie i wiele innych informacji. 

Oczywiście ruch ten i obciążenie pracą mogły być rozproszone geograficznie w całych Stanach 

Zjednoczonych. Nawet tworzenie konta i inne funkcje mogły być rozproszone geograficznie, ale nie 

były. Społeczeństwo nie było odpowiednio zaangażowane i odpowiednio poinformowane, a obawy 

związane z elektroniczną dokumentacją zdrowotną były w umysłach osób, które wiele wybrały ręczną 

rejestrację lub ręczną weryfikację lub obie te rzeczy. Spowodowało to znaczne opóźnienia dla tych osób 

w uzyskaniu zatwierdzenia wniosków ubezpieczeniowych. 

Potrzeba społeczności opieki zdrowotnej i zaangażowanie pacjentów 

Odbyło się wiele dyskusji na temat potrzeby większego zaangażowania członków społeczeństwa w 

dyskusje na temat opieki zdrowotnej. Jest to również jeden z wymogów przepisów Znaczącego 

Użytkowania Ustawy HITECH. Pracownicy służby zdrowia budują portale, aby zapewnić takie 

zaangażowanie. Rozwiązania te tworzą jednak wyspy portalowe - każda z własnym wymaganiem 

uwierzytelnienia - każda z nich dostarcza tylko fragment informacji. Społeczeństwo musi udać się do 

jednego miejsca dla wszystkich swoich informacji - pojedynczej lokalizacji, która może być ich bramą 

do wszystkich różnych portali. 

Portal społeczności i zaangażowania Kaiser Permanente okazał się bardzo udany. Ale wielu innych 

cierpi z powodu nierównej adopcji i niskiej penetracji rynku. Debiut www.healthcare.gov i różnych 

giełd stanowych mógł spróbować rozwiązać ten problem, wykorzystując technologie Enterprise 2.0 i 

Web 2.0 do budowania społeczności opieki zdrowotnej zamiast statycznych stron jednokierunkowych. 

Powinno to zostać podjęte w kolejnych iteracjach. Społeczności pozwoliłyby wszystkim uczestniczyć w 

tworzeniu treści i angażować się w sensowne rozmowy. Warto zauważyć, że tego samego dnia, w 

którym strona federalna została uruchomiona, inna strona (aczkolwiek znacznie mniej skomplikowana) 

okazała się bardzo udana: www.msnbc.com. Ta strona jest zdecydowanie stroną Web 2.0, zachęcającą 

do relacji z ludźmi i promującą rozmowy i uczestnictwo. Umożliwia uczestnikom tworzenie własnej 

grupy powinowactwa, uruchamianie nowych wątków dyskusji i udostępnianie linków, wszystkie ze 



zwykłymi funkcjami pozwalającymi na komentarze, dodatkowe udostępnianie, lubienie i wiele innych 

dzwonków i gwizdków. Oto kilka najistotniejszych powodów, dla których państwa (a nawet federalne) 

organizacje powinny tworzyć strony internetowe opieki zdrowotnej Web 2.0: 

1. Istnieje wiele naturalnych grup pokrewieństwa, które muszą dzielić się informacjami między sobą, a

także członkami społeczeństwa: świadczeniodawcami, lekarzami, pielęgniarkami, doradcami 

zdrowotnymi, ubezpieczycielami, pośrednikami (obecnie nazywanymi producentami), nawigatorami, 

asystentami (osoby, które pomagają publiczność rejestrując się w celu objęcia opieką zdrowotną) oraz 

osoby prowadzące sprawy (członkowie lokalnych departamentów zdrowia lub departamentów stanu 

zasobów ludzkich). 

2. Większość aktualnych stron internetowych stanu nie zmienia zawartości na tyle, aby zachęcić ludzi

do regularnego odwiedzania ich. Nie możesz stworzyć rozpoznawalności marki ani pokrewieństwa ze 

stroną internetową, nie będąc żywą i aktywną stroną. 

3. O wiele lepiej jest mieć kilka tysięcy osób, które przyczyniają się do twoich treści niż kilku

namaszczonych oficjalnych webmasterów. Stary model Web 1.0 nie działa już dla promocji marki i 

zaangażowania grupy docelowej. 

4. Ze względu na skalę zmian zachodzących w tym obszarze, ludzie mają zbyt wiele dezinformacji, obaw

i zamieszania. Bez możliwości właściwego wyrażania, omawiania i rozwiązywania takiego zamieszania, 

związany z tym stres będzie się utrzymywał. 

5. Odpowiedzi pochodzące z tłumu i dyskusje wydają się być aktualne, szybkie i wszechstronne.

6. Ludzie mają prawdziwe historie do podzielenia się. Niezależnie od charakteru opowieści -

pozytywnej lub negatywnej - opowieści te mogą pomóc innym, a także osobom dzielącym się 

historiami. 

7. Wszystkie sesje informacyjne związane z opieką zdrowotną i lokalne ratusze miejskie mogą być

archiwizowane i udostępniane na tych stronach, co zapewnia długotrwały wpływ i zasięg tych sesji. 

8. Jeśli te ratusze i sesje informacyjne są wyświetlane na stronie internetowej, więcej osób może wziąć

udział. 

9. Ludzie mogliby uczestniczyć w badaniach opinii publicznej na różne tematy dnia.

10. Ponieważ ludzie będą musieli zarejestrować się, aby wziąć udział w stronach internetowych, będzie

istnieć ustalona baza osób, z którymi będą się regularnie komunikować, aby uzyskać reakcje i opinie na 

temat nowych pomysłów i ulepszeń. 

11. Zmniejszy liczbę niemoderowanych dyskusji na innych platformach społecznościowych.

Wizja krajowej sieci informacji zdrowotnej 

Chociaż ludzie z pasją rozmawiają dziś o wymianie informacji na temat zdrowia i giełdach ubezpieczeń 

zdrowotnych, a to stało się bardzo upolitycznione, ważne jest, aby uznać, że wizja, aby wszyscy 

Amerykanie mieli dostęp do elektronicznych kart zdrowia (EHR) do 2014 r., Rozpoczęła się w 2004 r. - 

- jako bardzo dwupartyjna wizja postępu. W tym czasie prezydent George W. Bush ustanowił 

stanowisko Krajowego Koordynatora ds. Informatyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia i Opieki 

Społecznej i położył podwaliny pod ogólnokrajową sieć informacji zdrowotnej (NHIN). Celem NHIN jest 

bezproblemowa łączność i bezpieczna wymiana informacji dotyczących opieki zdrowotnej w całym 



kraju. Nie jest to ani sieć krajowa, ani grupa serwerów zarządzanych przez rząd federalny. Zamiast tego 

jest to zestaw standardów i narzędzi opracowanych przez grupę podstawową z dużym doświadczeniem 

w budowaniu wymiany informacji o zdrowiu. Agencje federalne, takie jak Departament Obrony, Centra 

Kontroli Chorób, Administracja Weteranów i Administracja Ubezpieczeń Społecznych; stany takie jak 

Delaware (siedziba pierwszej krajowej sieci informacji zdrowotnej stanu), Nowy Jork, Karolina 

Północna, Wirginia i Wirginia Zachodnia; instytucje edukacyjne, takie jak Indiana University i Wright 

State University; a prywatne organizacje opieki zdrowotnej, takie jak Kaiser Permanente i Cleveland 

Clinic, znalazły się wśród pierwszych uczestników NHIN. Technologia budowania HIE, początkowo 

opracowana przez agencje federalne, została udostępniona publicznie w postaci CONNECT, 

darmowego, otwartego oprogramowania, które pozwala każdemu budować HIE i łączyć się z NHIN. 

Organizacja może zbudować HIE, aby komunikować się między wewnętrznymi systemami EHR, 

dołączyć do HIE lub komunikować się z systemami EHR innych organizacji. 

Czynnik ludzki w opiece zdrowotnej 

W branży opieki zdrowotnej 80–90% naruszeń bezpieczeństwa danych w latach 2008–2010 miało 

miejsce za pośrednictwem informacji wewnętrznych (HIMSS Analytics, 2010). Prawie 80% 

respondentów miało incydenty związane z informacjami poufnymi. Wtajemniczeni są zdefiniowani 

jako pracownicy lub pracownicy powiązani i kontraktowi, którzy mają uzasadniony dostęp do 

informacji. Tak więc nacisk na kontrolę ludzi i przywództwo w cyberbezpieczeństwie kierownictwa 

służby zdrowia, takie jak dyrektor ds. informacji, będzie miało duży wpływ na zagwarantowanie 

bezpieczeństwa chronionych informacji wykorzystywanych przez zespoły w służbie zdrowia. Takie 

kontrole są zazwyczaj stosowane poprzez politykę, umowy, szkolenia oraz techniki przywództwa i 

zarządzania, które promują kulturę cyberbezpieczeństwa. Kierownictwo służby zdrowia może 

korzystać z przywództwa cyberbezpieczeństwa, budowania zespołu, zaangażowanie pracowników i 

inne koncepcje przywództwa i etyki w celu stworzenia kultury cyberbezpieczeństwa, która zabezpiecza 

informacje wykorzystywane przez lekarzy, pielęgniarki, lekarzy / techników lub innych pracowników 

służby zdrowia. Oczywiście typowe elementy sterujące, takie jak klasyfikacja danych, autoryzacja, 

szyfrowanie, zaciemnianie danych (które rozbijają pliki na części znajdujące się w wielu lokalizacjach), 

uwierzytelnianie wieloczynnikowe, audyt, monitorowanie, rejestrowanie i inne rutynowe, fizyczne i 

powszechnie akceptowane bezpieczeństwo informacji warstwy muszą być obecne. Następnie musimy 

systematycznie rozwijać cyberbezpieczeństwo. Oto niektóre niuanse zalecenia dla sektora opieki 

zdrowotnej: 

* Wartości - W organizacjach opieki zdrowotnej bezpieczeństwo pacjentów jest już wartością. Łatwo

byłoby połączyć bezpieczeństwo danych pacjenta z tą wartością. 

* Polityka i kontrola kontraktowa - Kierownictwo powinno przyjąć politykę organizacyjną, która

wyraźnie uwzględnia wartości organizacyjne i określa odpowiednie zastosowanie i zabezpieczenia 

chronionych informacji. Każda osoba, która ma dostęp do takich informacji, powinna być zobowiązana 

do potwierdzenia, że przeczytała i zrozumiała politykę. Każda osoba powinna być zobowiązana do 

podpisania umów bezterminowych. 

Porozumienia te powinny wyraźnie wymagać, aby zobowiązania do nieujawniania trwały wiecznie, 

nawet po odłączeniu się od organizacji. Ze wszystkimi powiązanymi organizacjami powinny istnieć 

umowy dotyczące wzajemnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa związanych z informacjami 

zastrzeżonymi i poufnymi. Dla wszystkich powinno być oczywiste, że te dokumenty i kontrole są 

rozszerzeniami i instrumentami wartości organizacyjnych.  



Klasyfikacja danych - dane powinny być klasyfikowane zgodnie z ich wrażliwością. Powinna istnieć 

świadoma dokumentacja, kto potrzebuje dostępu do jakich informacji. Należy zachować odpowiednie 

zapisy dotyczące autoryzacji tego dostępu. Powinien istnieć odpowiedni proces zarządzania zmianami 

dla zmian kontroli dostępu. Zespoły powinny być w pełni świadome wrażliwości danych, z których 

korzystają. Powinni wiedzieć, kto ma dostęp do jakiego rodzaju informacji. Powinni być czujni w 

zapewnianiu, że każdy korzysta z informacji i dostępu w odpowiedzialny i zamierzony sposób. 

Audyt - Powinny istnieć zasady i procedury umożliwiające śledzenie, kiedy informacje są pobierane, 

przez kogo i kiedy są bezpiecznie zwracane do miejsca spoczynku. Odejście któregokolwiek członka 

powinno być regulowane przez zasady i procedury, które usuwają dostęp od osób, które nie są już w 

zespole. Dostęp może być kontrolowany czasowo, a także ograniczony geograficznie. Zabrania się 

przenoszenia, kopiowania lub przenoszenia danych w nieautoryzowany sposób. Kontrole i wydatki 

zasobów muszą być proporcjonalne do wrażliwości i ryzyka związanego z informacjami. 

Kodeks etyki - Kodeks etyki powinien być zrozumiały, akceptowany i praktykowany przez wszystkich 

pracowników, wykonawców i partnerów, którzy ściśle współpracują z organizacją i przetwarzają 

chronione informacje. 

Liderzy rozwijający liderów 

Należy wdrożyć warstwowy model przywództwa. Każdy powinien być przeszkolony, jak być liderem 

katalizatora, aby mogli pielęgnować i tworzyć innych liderów i prowadzić poprzez przyjęcie wartości 

osobistych i organizacyjnych. Każdy powinien mieć możliwość i swobodę kwestionowania 

niebezpiecznych działań przez kogokolwiek. Powinna istnieć kultura, która promuje aktywną 

konstruktywną konfrontację i natychmiastową korektę wszelkich niebezpiecznych działań każdego 

członka organizacji. Ludzie próbujący poprawić bezpieczeństwo organizacji powinni mieć odporność 

na wszelkiego rodzaju odpłaty. Ludzie, którzy nie chcą przyjąć kultury organizacji i żyć zgodnie z jej 

wartościami, powinni być starannie uboju. Pozostawieni bez kontroli tacy przeciwnicy będą mieli 

druzgocący wpływ na bezpieczeństwo zespołów i organizacji jako całości. Każdy członek zespołu 

powinien zostać przeszkolony w zakresie zespołu. Powinni zrozumieć różnicę między grupą a zespołem. 

Powinni zrozumieć, że mają wspólną misję i wspólną odpowiedzialność. Powinny dzielić się 

spostrzeżeniami, informacjami i perspektywami. Ich decyzje powinny wspierać zbiorową misję zespołu 

i pozwolić każdej osobie lepiej wykonywać swoją pracę. Powinno być poczucie współzależności i 

uznania dla komplementarnych i różnorodnych umiejętności w zespole. Członkowie zespołu powinni 

być zachęcani do podejmowania decyzji i powinni czuć się uprawnieni do podejmowania odpowiednich 

decyzji z pełną świadomością zakresu swoich uprawnień. Powinni wiedzieć, kiedy mogą potrzebować 

konsultacji z innym członkiem zespołu w celu podjęcia decyzji. Powinni wiedzieć, jak zaplanować i 

przygotować się na nieobecności i zmiany w składzie zespołu. Każdy członek zespołu powinien czuć się 

wartościowy i ważny w zespole oraz wiedzieć, jak pozytywnie wpływają na misję zespołu i organizacji. 

Oczywiście rola pracowników służby zdrowia w podejmowaniu właściwych decyzji będzie bardzo 

ważna. Mamy przed sobą dramatyczną szansę zrobienia czegoś dobrego dla opieki zdrowotnej naszych 

ludzi. 



Przyszłość informatyki zdrowotnej 

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR) jest podstawą poprawy opieki zdrowotnej i redukcji 

kosztów. Aby wziąć udział w wymianie informacji na temat zdrowia (HIE) i zakwalifikować się do 

federalnych znaczących płatności motywacyjnych za korzystanie z usług, uprawnieni pracownicy służby 

zdrowia muszą przyjąć systemy EHR certyfikowane przez Biuro Krajowego Koordynatora (ONC). Duże 

szpitale, akademickie centra medyczne i organizacje opieki zdrowotnej mają skalę, finanse i personel 

potrzebne do wdrożenia dość drogich rozwiązań EHR od takich dostawców jak Epic, Cerner, GE 

Centricity, Allscripts i Meditech. Systemy te wymagają również długiego harmonogramu wdrażania. 

Dostawcy zazwyczaj potrzebują pracowników wewnętrznych i kontraktowych nie tylko do wdrożenia i 

integracji, ale także do utrzymania tych systemów. Małe, indywidualne praktyki medyczne, a nawet 

niektóre średniej wielkości obiekty, nie mogą jednak pozwolić sobie na samodzielne wdrożenie lub 

utrzymanie takich systemów. Jakie są ich opcje? Na szczęście istnieją pewne niskie koszty wyboru. 

Darmowe EHR’y 

Dostawcy mogą zarejestrować się za pomocą darmowego certyfikowanego systemu EHR w chmurze 

od programisty takiego jak www.practicefusion.com lub www.hellohealth.com. Oba rozwiązania 

pozwalają gabinetowi lekarskiemu szybko zaadoptować EHR i oba mają potężne funkcje z 

rozbudowanymi opcjami dostosowywania do potrzeb lekarzy i pacjentów. Practice Fusion stara się być 

Google świata opieki zdrowotnej z całkowicie bezpłatnym modelem dla lekarzy. Jednym ze sposobów 

zarabiania przez firmę jest sprzedaż zidentyfikowanych danych pacjenta do celów badawczych. Chociaż 

naukowcy wykazali, że można łatwo zidentyfikować łatwość, z jaką dane pacjentów są identyfikowane 

przy użyciu starej metody, opracowywane są nowe zasady deidentyfikacji i całkiem możliwe, że 

problemy związane z ponowną identyfikacją znikną, czyniąc to niezwykle atrakcyjną opcją. Hello Health 

ma potężne media społecznościowe i funkcje telemedyczne, aw niektórych stanach, takich jak 

ustawodawstwo Maryland, lekarze otrzymują zwrot kosztów za telemedycynę; koszt wizyty jest 

znacznie niższy niż wizyta osobista. 

Wejście w epokę elektroniczną 

Organizacja usług zarządzanych 

Małe praktyki lekarskie mogą zdecydować się na rejestrację w Managed Services Organization (MSO). 

Koncepcja ta została z powodzeniem wdrożona w wielu stanach, takich jak Maryland. MSO służy jako 

dział IT w biurze lekarza i zapewnia hosting i wsparcie dla wielu systemów EHR. MSO w Maryland mogą 

zapewnić dostęp do certyfikowanych systemów EHR, takich jak Allscripts, Practice Fusion i inne; pomoc 

w szkoleniu personelu biura lekarza; i zapewnia wsparcie dla użytkowników końcowych. Mogą również 

ułatwić przejście do praktyki lekarskiej na Znaczące używanie, rozliczanie i zaangażowanie pacjenta. 

EHRs mają na celu poprawę opieki i obniżenie kosztów. Dzięki niedrogim i darmowym alternatywom 

nawet indywidualni praktycy mogą dołączyć do informacji o zdrowiu ,środowisko technologiczne. 

Implementacje i wyniki EHR Kilka ostatnich konferencji pozwoliło mi poznać wyniki organizacji, które 

wdrożyły EHRs. Podczas 2013 CIO Healthcare Summit w Dallas Jamie Ferguson z Kaiser Permanente 

omówił Care Connectivity Consortium, które rozwija interoperacyjność danych opieki. Założyciele 

konsorcjum (w tym Kaiser Permanente) stwierdzili, że brama FedConnect jest niewystarczająca, więc 

spędzili kilka miesięcy, pisząc własną, potężną bramę, dostępną publicznie bez żadnych kosztów. Phil 

Fegan opisał swoje przejście od stanowiska dyrektora ds. Informacji do stanowiska wiceprezesa ds. 

Doskonałości w opiece nad pacjentami w HealthCare Partners Nevada. Omówił wizję swojego 

dyrektora generalnego, aby stworzyć jedną wartość kulturową poprzez organizację - doskonałość w 

opiece nad pacjentem. Powiedział, że zamiast wdrażać systemy dla wygody świadczeniodawcy, 

dostawcy powinni skupić się na wygodzie pacjenta. Organizacje opieki zdrowotnej prowadzą 



działalność, ponieważ pacjenci przychodzą do nich i dopóki pacjenci nadal to robią, ludzie w tych 

organizacjach będą mieli pracę. Pamela Peele, główny specjalista ds. Analiz w planie ochrony zdrowia 

UPMC, wykazała znaczenie analizy w poprawie opieki nad pacjentem poprzez analizę danych 

dotyczących roszczeń. Wyjaśniła różnicę między raportowaniem a analizą: raportowanie sprawdza spis 

już istniejących, ale analitycy budują nowe informacje na podstawie tego, co już masz. Myślałem, że to 

wielkie wyróżnienie. Peele uznał, że dane dotyczące roszczeń, które wykorzystała do analizy, zostały 

stworzone w innym celu, ale był to bogaty zestaw danych, który oferował wiele wglądów. Powiedziała, 

że lubi zatrudniać ludzi, którzy mają wyższe stopnie i są formalnie przeszkoleni, ale nie są zaślepieni 

przez swoje szkolenie. Jej grupa używa narzędzi open-source, takich jak GEPHI do pokazywania 

wzorców. 

Arvind Kumar z CRICO, ubezpieczyciel dla placówek medycznych na Harvardzie, omówił ograniczanie 

ryzyka i ograniczanie roszczeń z tytułu nadużyć. Ubezpieczyciel był w stanie obniżyć koszty składek dla 

lekarzy. Teraz ma jeden z najniższych stawek odszkodowań wypłacanych w branży. Daje lekarzom 

bodziec do poprawy: ci, którzy osiągają cele, otrzymują obniżone stawki ubezpieczenia. Gdy 

ubezpieczyciel widzi problem, łączy wszystkie strony w celu rozwiązania problemu. Wreszcie Vi Shaffer, 

analityk z firmy Gartner, rzucił nam spojrzenie w przyszłość, kiedy model opieki przekształca się z 

kosztownego, wysokiego ryzyka i okresowego zaangażowania pacjenta w trwały, tani i niski interakcja 

ryzyka. „Twój e-lekarz cię zobaczy” - powiedział Shaffer. Dzień Informatyki Zdrowotnej (HIT) 

zorganizowany na początku 2013 r. W Annapolis w stanie Maryland, w dziale Maryland, dotyczącym 

systemów zarządzania informacjami o zdrowiu, pokazał mi kilka ekscytujących spojrzeń: w swoim 

wstępnym wystąpieniu dr Peter Basch z MedStar Health - wczesny użytkownik i ewangelista HIT - 

podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami i wyjaśnił, w jaki sposób technologia usprawniła 

przepływ pracy, wspiera zaangażowanie pacjentów i pozwala na bardziej kompleksowe wizyty 

pacjentów w ramach „wspólnej agendy”. Chociaż pacjenci mogą powiedział, że w jednym przypadku 

pojawiają się wszystkie tematy, takie jak zaległe kontrole i inne warunki zdrowotne. 

Pacjenci są zaangażowani przez portal pacjenta i mogą zobaczyć wyniki laboratoryjne znacznie szybciej 

niż tradycyjne środki telefoniczne, pocztowe lub faksowe. Telemedycyna kosztuje znacznie mniej niż 

bezpośrednie kontakty. Technologia umożliwia pacjentom szybsze odesłanie do domu, poprawę 

jakości opieki przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Basch podkreślił kampanię MedStar Million 

Hearts, która zachęca pacjentów do wyznaczania osiągalnych celów zdrowotnych, które mają być 

monitorowane za pomocą technologii. Z 68 000 pacjentów obserwowanych w ciągu tego 

czteromiesięcznego okresu dzięki temu programowi, 96% ustaliło cele ciśnienia krwi i cholesterolu, 

powiedział. Każdego dnia dr Barton Leonard z Johns Hopkins Medicine używa Chesapeake 

Regionalny system informacji dla naszych pacjentów (CRISP), giełda informacji zdrowotnych w 

Maryland, która wchodzi obecnie w piąty rok działalności. Połączony ze wszystkimi szpitalami w 

Maryland, CRISP zapewnia zapisy pacjentów z poprzednich hospitalizacji, wraz z badaniami 

laboratoryjnymi i radiologicznymi oraz historią leków. Autoryzowani specjaliści uzyskują do niego 

dostęp około 10 000 razy w miesiącu. Leonard chwalił CRISP za dostarczenie czegoś, co było omawiane 

przez 30 lat. Opowiedział historię młodego pacjenta, który miał zagrażającą życiu infekcję. Czas był 

najważniejszy, więc pierwszy lek musiał zadziałać. Bo CRISP mieścił kompletny zapis pacjenta, Leonard 

mógł szybko wybrać najbardziej odpowiedni i skuteczny antybiotyk, który uratował pacjenta. Jako 

usługa dodatkowa CRISP wysyła 8 500 alertów w czasie rzeczywistym miesięcznie do lekarzy i 

koordynatorów opieki, gdy pacjenci pod ich opieką są hospitalizowani. Opieka nad pacjentem w coraz 

większym stopniu jest interdyscyplinarna i oparta na współpracy, twierdzi dr Andy Barbash ze szpitala 

Świętego Krzyża w Silver Spring. Lekarze mogą angażować członków rodziny, którzy mogą być daleko - 

nawet na innym kontynencie. Technologia często nie jest droga. Barbash przypomniał sobie jednego 



pacjenta, który spodziewał się trojaczków; chyba że szybko uzyska specjalistyczną opiekę, grozi jej 

utrata dwóch dzieci. Lekarz użył technologii do konsultacji z dwoma innymi lekarzami i mężem 

pacjenta, każdy w innym mieście. Najlepiej dopasowany specjalista został znaleziony za pomocą 

wyszukiwania online, umówiono się na wizytę, a pacjent został zauważony - na czas, aby zapewnić 

dostawę trzech zdrowych dzieci. Dr Neal Reynolds z University of Maryland Medical System powiedział, 

że technologia skompresowała czas i dystans, a lekarze i pacjenci byli bliżej. W przeszłości, kiedy ekipy 

ratunkowe prowadziły pacjentów na intensywną terapię, nie mieli pojęcia o czasie oczekiwania w 

konkretnym szpitalu. Teraz zdają sobie sprawę z obciążeń w głównej lokalizacji i mogą być kierowane 

do szpitali, gdzie pacjenci mogą być leczeni wcześniej. Prawodawstwo w zakresie opieki zdrowotnej na 

poziomie państwa idzie w parze z sukcesem HIT. Ustawodawstwo dotyczące telemedycyny w Maryland 

pozwala lekarzom płacić za wirtualne wizyty. Nie dotyczy to jednak zwrotu Medicaid. Mimo że 16 

stanów i Dystrykt Kolumbii posiadają rachunki za telemedycynę lub ustawy, potrzebne są dodatkowe 

przepisy, aby lekarze leczący pacjenta wspólnie przez linie państwowe mogli być opłacani. 



Pokonywanie problemów organizacyjnych związanych z zarządzaniem IT 

Dyskutowaliśmy o tym, jak zarządzanie IT i cyberbezpieczeństwo należy do czołówki każdej organizacji. 

Jednak struktura raportowania organizacji czasami zapobiega temu. Jak możemy rozwiązać ten 

problem? Na niedawnym szczycie szefa ds. Bezpieczeństwa informacji (CISO) Sanjeev Sah, były CISO 

na Uniwersytecie Karoliny Północnej (UNC) Charlotte, przedstawił eleganckie rozwiązanie. Aby być 

strategicznym, CIO i CISO powinni zgłosić się do najwyższych warstw organizacji. Jednak historia, 

polityka i osobowości często powodują suboptymalną strukturę organizacyjną, która staje się barierą 

dla strategicznego zarządzania IT. Zmiana struktury organizacyjnej może być dość trudna. Utworzenie 

komitetu sterującego, który podlega szefowi organizacji i jest upoważnione do bycia strategicznym 

organem do sprawowania nadzoru IT, może być skutecznym rozwiązaniem. To ścieżka, którą wybrała 

UNC Charlotte. Kiedy Sah dołączył do UNC Charlotte, znalazł to, co jest typowe w wielu dużych 

uniwersytetach: 

1. Większość wydatków na IT rozłożonych na wiele uczelni

2. Centralna grupa IT i kilka rozproszonych grup informatycznych w kolegiach i jednostkach

biznesowych 

3. Centralna grupa IT kontrolowała około 30 procent całego IT wydatki w instytucji

4. Nie było przejrzystości ani zarządzania strategicznego nad większością wydatki na informatykę

instytucjonalną. 

Sah przyznał, że instytucja musiała ustanowić strukturę zarządzania IT opartą na następującej dobrze 

ugruntowanej zasadzie strategicznej: Jednostki biznesowe, kierując się misją instytucjonalną i 

priorytetami, powinny zdecydować, co należy zrobić, podczas gdy IT powinno zdecydować, jak to 

zrobić. Jak pokazano na schemacie, Sah przewidywał Komitet Sterujący Wykonawczy ds. Technologii 

Informacyjnych (ITESC) składający się z instytucjonalnych liderów wykonawczych podlegających 

Kanclerzowi i Radzie Powierniczej. ITESC byłoby doradzane przez Komitet Doradczy ds. IT (ITAC), który 

zarządzałby również portfelem działań IT oraz cyberbezpieczeństwa. Następnie wraz ze swoim CIO 

ewangelizował i uzyskał poparcie dla tej wizji od reszty instytucjonalnych przywódców wykonawczych. 

Wynik, według Sah, był bardzo pozytywny. ITESC: 

* Zapewnia, że planowanie strategiczne IT jest zintegrowane z uniwersyteckim  planowaniem

strategicznym 

* Podejmuje strategiczne decyzje inwestycyjne i strategiczne w zakresie IT

* Ustawia priorytety dla całego kampusu dla usług IT, zasobów i obiektów

* Podejmuje decyzje o wykorzystaniu modelu finansowania obejmującego cały kampus nagradza

efektywność kosztową i zniechęca do niestrategicznych  wydatków IT 

* Komunikuje się i dostosowuje do Rady Powierniczej

Monitoruje bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem informatycznym i regulacyjne spełnienie. 

ITAC: 

* Ocenia i określa strategiczne dopasowanie propozycji

* Wykonuje przeglądy portfolio i określa priorytety projektu

* Rozwiązuje ryzyko związane z projektem



* Służy jako sponsor, ryzyko i sponsor kontroli

* Zasady oceny

* Zapewnia zgodność usług IT ze strategią IT

* Kieruje wysiłkami związanymi z wykonaniem i integracją

* Monitoruje projekty, aby zapewnić sukces

* Nadzoruje procesy zarządzania IT.

Kilka podkomitetów doradza ITAC w różnych dziedzinach, takich jak usługi, technologia, infrastruktura, 

interfejsy klienta, aplikacje, standardy i praktyki technologiczne, integracja, bezpieczeństwo informacji 

i zgodność. Ogólnie rzecz biorąc, model angażuje całą organizację w spójną strategię zarządzania 

bezpieczeństwem informatycznym i informacyjnym, która jest otwarta, przejrzysta i opłacalna. Dla 

mnie model wydaje się obiecujący - i dotyczy wielu innych organizacji akademickich, rządowych i 

biznesowych, które potrzebują strategicznego zarządzania wydatkami na IT. 



Bądź ostrożny z warunkami porwania Amygdala 

W kontaktach z ludźmi musimy uświadomić sobie, że wszyscy ludzie mają ciało migdałowate. Kiedy 

nasze ciało migdałowate przejmuje nasze działania, działamy ze znacznie mniejszą zdolnością 

umysłową niż zwykle jesteśmy w stanie. W wyniku tego zjawiska widziałem nawet najbardziej 

doświadczoną zawodową upadek ataków inżynierii społecznej. Przestępcy to wiedzą. Dlatego właśnie 

socjotechnik atakuje, gdy przestępca po prostu nakłania kogoś do ujawnienia haseł lub innych 

poufnych informacji . informacje były tak udane. Jest również bardzo wszechobecny. Ataki te stają się 

coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia. Linki i załączniki w wiadomościach e-mail nadal 

stanowią poważne zagrożenie dla użytkowników korporacyjnych. Te pisma są zazwyczaj w stanie 

ominąć większość systemów antywirusowych lub antyszpiegowskich. Przestępcy ukrywają się za 

anonimowością poczty elektronicznej i wysyłają kilka tysięcy e-maili po bardzo niskich kosztach. 

Oczekują, że nawet jeśli niewielki procent ich zamierzonych ofiar zareaguje, ich nagrody finansowe 

będą dość duże. Odkąd zamówienia elektroniczne i rozliczenia stały się powszechne, coraz bardziej 

zaawansowane są oszustwa e-mailowe. Niedawno otrzymałem wiadomość e-mail z prośbą o 

zweryfikowanie mojego zamówienia o wartości ponad 900 USD. Nie było przywiązania. Nie było 

żadnych oczywistych błędów gramatycznych lub ortograficznych. I był dla mnie pomocny, kuszący link 

do kliknięcia. Kiedy najechałem myszką na link, zobaczyłem, że rzeczywiste miejsce docelowe różni się 

od miejsca docelowego w linku. To był nowy rodzaj podstępu - dość sprytnie przygotowany. Chociaż 

wiedziałem, że to podstęp, e-mail wciąż powodował, że przechodziłem kilka emocji w krótkim odstępie 

czasu - niedowierzanie, chęć sprawdzenia, ciekawość, chęć naprawienia sytuacji, szok i gniew. To są 

właśnie rodzaje reakcji że twórcy podstępu zaplanowali, żebym kliknął link! 

Dlaczego tak się stało - i dla mnie, doświadczonego użytkownika? Rozumienie tego prawdopodobnie 

pomogłoby wyjaśnić, dlaczego ludzie nadal padają ofiarą oszustw e-mailowych - i dlaczego e-maile 

nadal są preferowanym narzędziem dostarczania złośliwego oprogramowania. Myślę, że odpowiedzią 

jest to, co jeden ekspert nazywa „porywem ciała migdałowatego” - pierwotna reakcja, która 

tymczasowo powoduje, że rezygnujemy z racjonalności pod przymusem. Wściekłość drogowa jest 

kolejnym typowym przykładem porwania ciała migdałowatego. Tak więc impulsywne otwieranie 

kuszącego e-maila, a nawet odwiedzanie kuszącej strony internetowej. Więc jaka jest najlepsza obrona 

w takiej sytuacji? Usuń się z sytuacji bezpośrednio przed podjęciem jakichkolwiek działań. Możesz 

nauczyć się tego robić za każdym razem, gdy napotkasz stan uprowadzenia ciała migdałowatego. 

Możesz odejść, żeby się napić, porozmawiać z kimś - zasadniczo oddając się czasowi poza sytuacją, by 

myśleć racjonalnie. Gdy zostaniesz usunięty z sytuacji, twój racjonalny umysł przejmie kontrolę i powie 

ci, aby po prostu usunąć e-mail - zazwyczaj jest to najlepsza akcja. Ponadto jedną z najlepszych rzeczy, 

które możesz zrobić, jest rozmowa z kimś w cyberbezpieczeństwie. Czasami nawet rozmowa ze 

współpracownikiem może pomóc ci się zrelaksować i racjonalnie zareagować. Może się okazać, że 

wiele osób otrzymało ten sam e-mail. Twoja czujność prawdopodobnie pomoże innym uniknąć 

porwania ciała migdałowatego. Nie narażaj współpracownika na zagrożenie, przesyłając wiadomość e-

mail. Chociaż istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że niektóre wątpliwe wiadomości e-mail 

okażą się uzasadnione i będą miały uzasadnione linki, zwykły zwyczaj klikania linków i ufania, że system 

antywirusowy lub antyspyware chroni użytkownika, jest niebezpieczny. Nie pozwól, aby twoja 

ciekawość - lub twoje ciało migdałowate - kontrolowało twoje reakcje. Dla strategów 

cyberbezpieczeństwa bardzo ważne jest również uświadomienie wszystkim użytkownikom tego stanu 

porwania amygdali, aby mieli zwyczaj natychmiastowego usuwania się ze zdarzenia. Następnie pomyśl, 

porozmawiaj racjonalnie z innymi przed podjęciem jakichkolwiek działań. 



Kiedy życie mówi ci, żebyś ruszył dalej, słuchaj 

Bez względu na to, jak jesteśmy dobrzy jako liderzy lub jak dobrze służyliśmy organizacji, w regularnych 

odstępach czasu otrzymamy sygnał z życia: ruszaj dalej. Nigdy nie powinniśmy przekraczać naszego 

powitania. Nie powinniśmy też rozpaczać nad tym, co mogło się wydarzyć, ani zbytnio analizować, 

dlaczego coś się stało. Nigdy nie powinniśmy winić siebie ani zastanawiać się, co moglibyśmy zrobić 

inaczej. Nie możemy cofnąć przeszłości - musimy iść dalej i wykorzystywać wcześniejsze 

doświadczenia, aby kierować naszą przyszłością. 

W pełni kontrolujemy nasze własne działania; nie mamy kontroli nad działaniami innych. Negatywność 

jest jak rak. Jeśli pozwolimy na to, to nas zabije. Zamiast tego powinniśmy poszerzyć naszą uwagę 

podczas tych spotkań. Powinniśmy zbadać, co jeszcze tam jest - zapytać, jaką inną przygodę możemy 

zrealizować? Zmiana jest trudna. Ale jest to nieuniknione - szczególnie dla innowacyjnych i 

kreatywnych liderów. Im mniejsza organizacja, tym szybciej będziemy musieli przejść dalej, ponieważ 

małe organizacje mogą szybko wyczerpać innowacyjne możliwości i wejść w tryb konserwacji. Długie 

okresy konserwacji są szkodliwe dla liderów, którzy lubią robić nowe rzeczy, wdrażać i zarządzać 

zmienić i rozwiązać problemy i problemy. Nie da się przewidzieć, kiedy i jak te wskazówki będą się 

pojawiać, ale kiedy to zrobią, zazwyczaj będziemy to czuć. Słuchanie wskazówek zazwyczaj rzuca nam 

wyzwanie i przenosi nas na wyższy poziom naszego rozwoju zawodowego - często w kierunku czegoś, 

czego nigdy wcześniej nie wyobrażaliśmy sobie. Za każdym razem, gdy dostałem sygnał, aby przejść 

dalej, zrobiłem - bez oglądania się za siebie - i to doprowadziło do większej nauki, przygód i zabawy. 

Świat jest pełen niesamowitych ludzi i przez wszystkie moje przygody spotkałem tysiące 

niesamowitych ludzi i jestem bardzo wdzięczny za wszystkie moje przygody. Każde doświadczenie - 

dobre i złe nauczyło mnie czegoś. Czasami jesteśmy zmuszeni do zmiany. Musimy zdać sobie sprawę, 

że nigdy nie kontrolujemy, jakie karty są nam dane - musimy tylko zagrać w karty, które otrzymujemy, 

z najwyższym poziomem zręczności, jaki możemy zdobyć. Nigdy nie powinniśmy patrzeć wstecz - tylko 

do przodu. To duży świat, a możliwości są nieograniczone. Musimy być odważni i optymistyczni. 

Musimy zmierzyć się z przyszłością z otwartym umysłem i wielkim uśmiechem. Życie zwykle się 

uśmiecha 
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