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ПРОБЛЕМИ НА ОДИТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Ас. Иван Куюмджиев
Въведение
Одитът на информационните системи се превръща във важна част от стратегията на почти всяка средна или голяма организация. Причините могат да
бъдат различни – необходимост от стандартизация за повишаване на конкурентноспособността, законови и регулаторни изисквания или осъзнатата необходимост от извършването му. Част от процеса на одит на информационни системи
включва събиране и анализ на оромен обем информация. В тези случаи се използват специализирани приложения, улесняващи и ускоряващи посочените дейности. Във връзка с това целта на това изследване е да се направи обзор на
съществуващите приложения, усъвършенстващи процеса на одит на информационни системи, анализ на техните функции и предложение за допълнения, които биха били полезни, както за одитираните фирми, така и за одиторите.
Одит на информационни системи
Одитът на информационни системи се е развил като подразделение на
вътрешния одит, което води респективно до проблеми при популяризирането му
сред ИТ специалистите. По тази причина може да се твърди, че не се работи
достатъчно по проблемите на този важен механизъм за контрол на информационните системи. Според различни автори, целите му добиват изражение в това,
да се потвърди, че:
• „Информационните системи в компанията се управляват в съответствие
с вътрешните и външните регулации”1;
• „Всички рискове, свързани с информационните технологии (ИТ) се управляват адекватно”2;
• „Информационните системи са в състояние да предоставят качествени
продукти и услуги”3;
• „Информационните системи са ефективни и са в състояние да увеличат
печалбата на компанията”4.
1
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Въз основа на посоченото по-горе може да бъде изведено следното общо
определение: одитът на информационни системи е насочен към намаляване на
разходите по поддържане и развитие на ИТ инфраструктурата и изпълнение на
автоматизираните бизнес операции, като същевременно се стреми към повишаване ефективността на работа на бизнес информационната система, постигане на съгласуваност с наличните вътрешни и външни регулации и постигане
на висока ефективност от инвестициите в нея.
Един пълен одит на информационните системи на организацията следва
да оцени рисковете пред всички нейни информационни активи и техните функции, както и пораждащите ги проблеми. Като краен резултат следва да бъде
предоставен доклад, съдържащ разкритите слабости и предложения за тяхното
разрешаване. Например, одит на базите от данни би могъл да включва оценки
на логическата и физическата организация на данните, стратегията за архивиране и възстановяване, бързодействие и надеждност, както и управление на
сигурността. В резултат одиторът следва да предостави оценки на всяка от
тези области, включващи ясна обосновка, и да даде предложения за повишаване на сигурността и ефективността – например организиране на файловете във
файлови групи, създаване на огледални сървъри, преразпределение на позволенията по групи потребители, закупуване на нови сървъри и т.н.
Автоматизирани средства за одит на информационни системи
В зависимост от обхвата на одита на ИС, може да се наложи преглед на
огромно количество електронна информация, което без използване на подходящ
софтуер би отнело толкова време, че да се обезсмисли целият процес. В много
случаи това ограничение налага стесняване обхвата на одита на информационни системи, което крие риск от пропускане на съществени слабости в съществуващите системи. От горното твърдение следва, че одитът на информационни системи не е достатъчно автоматизиран, въпреки, че е изключително важна част от управлението на организацията.
В изследване, проведено от института на вътрешните одитори,5 са посочени най-често използваните приложения при извършването на одит на информационни системи. За съжаление, изследвания в тази област са рядкост в България, тъй като все още изразходването на допълнителни средства за доброволно
извършване на одит е далеч от това да се превърне в практика. Вместо това
необходимостта от извършване на одит на информационните системи се налага
по законов път. Този вид одит е представен от българското законодателство6
като част от финансовия одит. Въз основа на това се дава право на одитора
(бил той вътрешен или външен финансов одитор) да изиска извършването му.
Какви софтуерни приложения се използват в областта на одита на информационни системи в България? В условия на глобална финансова криза и повсе5
6

Институт на вътрешните одитори. 28.06.2011 <http://www.theiia.org>
Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Обн. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006.
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местния скептицизъм към изразходването на средства за софтуер, легалното
използване на приложения, подпомагащи одита, стеснява обхвата си. В българските организации това най-често са наличните програми от инсталирания офис
пакет и безплатен софтуер.
Към програмните системи, усъвършенстващи процеса на одит, следвa да
бъдат поставени ред програмни изисквания, като за да бъдат пояснени ще разгледаме накратко примерен процес на одит на ИС. Етапите, през които преминава процесът на одит могат да търпят леки разлики, в зависимост от извършващия го. Според щатския университет Уейн в Detroit,7 одитът се състои от следните фази:
• планиране;
• полева работа (извършване на фактически проверки);
• създаване на отчет.
Други автори8 смятат, че фазите са както следва:
• планиране;
• осъществяване на среща на одитора с представители на организацията;
• събиране на данни и тестове на ИТ контролни механизми;
• разрешаване на установените недостатъци от страна на организацията;
• тестване на новите контролни механизми, отстраняващи недостатъците;
• анализ и отчитане на откритията, направени от одиторът;
• официален отговор на организацията по отношение на тези открития;
• предоставяне на окончателен доклад.
Имайки предвид една от основните цели на одита – да предостави предложения за разрешаване на направените констатации считаме, че посочените фази
са недостатъчни за провеждане на качествен одит.
Техниките и методите, използвани при процеса на одит на информационните системи, както и фазите, през които преминава той, зависят до голяма степен от вида на системите, както и от целта му. Въпреки това, той е част цялостния одит9 на организацията и като такава част се изпълнява в следните фази:
„планиране, извършване на фактически проверки, докладване и последващи
действия за проследяване изпълнението на дадените препоръки”10. Нормално е
при завършване на процеса на одит всеки отдел да се отклони за известно време от дейностите, които извършва обикновено, за да се спазят дадените препоръки. Една от основните задачи на приложенията, усъвършенстващи процеса
на одит е да се сведе до минимум това време и да се избегне нарушаване на
съществуващите дейности.
Всяка от посочените фази на одит на ИС произвежда артефакти, което
подлежи на пълна или частична автоматизация. Използваните приложения в
7

Процес на вътрешен одит. 28.06.2011 <http://internalaudit.wayne.edu/process.php>
Бил Кънинг, програмен мениджър в Microsoft.Процес на одит. 28.06.2011 <http://
technet.microsoft.com/en-us/library/cc512634.aspx>
9
Чл. 7. (3) Закон за вътрешния одит в публичния сектор (обн. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006).
10
Процес на одит. 28.06.2011 <http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/> ; чл. 7. (2) Закон за вътрешния одит в публичния сектор (обн. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006).
8
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тези фази могат да бъдат класифицирани в няколко категории, в зависимост от
функциите, които покриват:
• Извличане на данни – извличане на важна информация за работата на системите и работата на служителите със системите. В това число могат да
бъдат включени детайлни данни за точно време и продължителност на
достъп до конкретни файлове от служителите, данни за време, в което служителите не са отбелязали, че отсъстват от офиса, но не са извършвали
никаква активност и т.н. Събраната информация може да послужи за директно доставяне на доклад или да бъде използвана като база за анализ.
• Анализ на данни – в тази област е необходима и експертна оценка на събраните данни. Като резултат могат да бъдат открити пропуски в сигурността,
ниска ефективност, или да бъдат разкрити злоупотреби от служители.
• Разкриване на злоупотреби – тази област може да бъде отделена от анализа на данни поради своята изключителна важност. Разкриването на финансови злоупотреби, извършвани чрез манипулиране на информационните системи е от критична важност от гледна точка организацията.
• Автоматизация на работните документи – приложенията следва да предоставят стандартизирани шаблони, необходими за различните одиторски процедури – оценка на риск, описание на открития, създаване на
доклади и т.н. Работните документи следва да позволяват управление
на версиите, тъй като по одиът може да работи повече от 1 служител.
• Контролни механизми за самооценка – всеки одит би трябвало да бъде
оценен, за да се създаде ясна представа на ръководителя му за неговото качество.
• Постигане на съгласуваност – идентифициране на стандарти и регулаторни изисквания, на които трябва да отговарят информационните ситеми в организацията. Съществуват стандарти с ясно посочени изисквания към всеки компонент на информационната система – ITIL, ISF и т.н.
• Непрекъснат одит – концепция, позволяваща предоставянето на доклад
и препоръки за разрешаване, непосредствено след откриване на слабости в системата.
• Оценка на риск – автоматизиране оценката на риска за различни подсистеми или функции на информационната система.
• Проследяване изпълнението на препоръки – след приключване на полевата работа, одиторите предоставят доклад, съдържащ препоръки за
разрешаване на откритите слабости. Проследяването на работата по
разрешаване на тези препоръки е изключително важна, както за ръководството на организацията, така и за одиторите изготвящи последващ
доклад въз основа на тази информация.
Тази класификация дава възможност да направим сравнителна характеристика на най-често използваните програмни средства за компютърно подпомагане
на одита на ИС и да очертаем възможностите за тяхното развитие. За целите на
това проучване е направено изследване на множество информационни системи,
включително посочените от проведеното през 2009 г. проучване от института на
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вътрешните одитори сред 138 организации, членове на „глобалната одиторска информационна мрежа” (GAIN). Според цитираното проучване, 63% от анкетираните
използват софтуер за извличане на данни при изпълнение на одит на информационните системи. Най-често използваният продукт е ACL, като след него се нареждат
използване на SQL заявки, Excel, Caseware IDEA и Access. Както ще стане ясно в
изложението, използването на продукти от офис пакета, не е изолиран случай за
тази категория, а по-скоро неизбежна реалност при извършване на одит на информационни системи11. Като съществен недостатък на ACL може да се посочи липсата на възможност за проследяване промените правени по даден файл. Характерно и за двата продукта (ACL и Caseware) е липсата на възможност за интеграция с
нерелационни бази от данни – направление, добило широка популярност при системи, работещи с изключително големи обеми информация – Amazon, Google и т.н.
В категорията „анализ на данни” отново с най-голяма популярност е ACL
и в този случай последван от Excel и Caseware IDEA. Въпреки, че над 70% от
анкетираните използват софтуер за анализ на данни, едва 47% от тях използват
автоматизирани средства за разкриване на злоупотреби. Подредбата на продуктите по популярност е аналогична на горепосочената категория. Продуктът
на ACL – AX Accelerators предоставя библиотека с готови средства за анализ
на системи от различни области като банкиране, застраховане, производство и
т.н. Различен подход е приет от Caseware – анализът и маркирането на рисковите области са оставени изцяло на одиторите. Като съществен недостатък
може да посочим излишък от функционалност при ACL и диаметрално противоположно – липса на готова функционалност при Caseware. Използването на готови библиотеки е удобно и практично, но предполага постоянно обновяване.
Като допълнение към готовите библиотеки е нужно да се създаде възможност
за дефиниране на собствени правила от одиторите, в зависимост от инспектираната организация. Подобна функционалност би дала по-голяма свобода и
гъвкавост при изпълнение на анализа на събраните данни.
При извършване на одит на информационни системи има значим документооборот във всички етапи от извършването му. В това число – писмо за насрочване на начална среща, план на одит, създаване на анкети, резултати, отчети и т.н.
Във връзка с това изглежда логично категорията „автоматизация на работните
документи” да предлага богат набор от софтуерни продукти. Въпреки това, само
48% от организациите, попълнили анкетата, използват подобен софтуер. Най-често това са приложенията TeamMate, OpenPages, AutoAudit, Word, Excel, Access.
TeamMate12 е един от най-перспективните пакети софтуер, използван в
процеса на одит. Освен модула за управление на документи – TeamMate EWP,
фирмата предлага и модули за оценка на риска TeamRisk, създаване график за
одиторите TeamSchedule и график за служителите TeamMate TEC.
11

В изложението ще бъдат разгледани само приложения, чиято основна цел е използване в процеса
на одит на информационни системи.
12
Функции и компоненти на TeamMate. 28.06.2011 <http://cchteammate.com/Products/TeamMate/
TeamMate_Overview.html>
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OpenPages13 – продукт на IBM, вече предоставя възможности за оценка
на риска, наблюдение, контрол и подпомагане постигането на съгласуваност
със закони и стандарти.
Като основен недостатък на изброените приложения трябва да бъде посочена липсата на многоезично поддържане. Предоставянето на одиторски доклад само на английски език е напълно недостатъчно за големи организации,
развиващи дейност в различни държави.
Продуктите в категорията „контролни механизми за самооценка” се използват от приблизително 22% от анкетираните. На първо място е Excel, последван от AutoAudit, Movaris, TeamRisk и Word. Подобни стойности на заинтересуваността на потребителите са валидни и за категориите „постигане на съгласуваност” (приблизително 24%) и „непрекъснат одит” (25%). При първата категория най-често използваните продукти са Access, ACL, Compliance 300, Excel,
IDEA, Implexus, Movaris, а за изпълнение на непрекъснат одит се прилагат ACL,
Excel, IDEA и PeopleSoft.
В последната категория, отнасяща се до софтуера, използван за оценка на
риска за годишния одитен план резултатите са както следва: Excel, TeamMate –
Team Risk, ACL и AutoAudit. Все повече приложения предлагат механизми за
оценка на риска. Към момента списъкът може да бъде допълнен с продукта на
OpenPages – OpenPages ORM, Implexus14, AutoAudit15, WizWhy на Wizsoft. Въпреки
това, липсва разнообразие по отношение на методите за оценка на риска, предлагани от приложенията, както и видовете рискове, подлежащи на оценка. Всяко
приложение, предоставящо възможност за оценка на риска при одит на информационни системи, би следвало да се развива в следните категории – риск от инвестиция или потенциални разходи, риск от непозволен достъп или риск в сигурността, риск от липсата на интегритет на данните, риск от несъответстваща информация, риск от прекъсване на достъпа до информационни услуги, риск от неефективна инфраструктура, риск от липса на собственост върху проекта
Полезно би било предоставянето на възможност за избор на метод за оценка на риска. Ефективността на този процес е силно зависима от избрания метод, а изборът на метод за оценка на риска трябва да се прави в зависимост от
оценяваната област.
Прави впечатление, че продуктите от офиспакета на Microsoft са използвани в голяма част от категориите. Това е факт, защото съществуват готови
шаблони, които подлежат на попълване, както за MS Word, така и за MS Excel.
Създаването на уеб базирана алтернатива на Word е задача, възможна само за
компании като Google, но превръщането на електронните таблици в Excel към
html страница не следва да представлява особена трудност.
Използването на софтуер във всяка от категориите, може да бъде обобщено в следващата фигура (вж. фиг. 1).
13

Функции и компоненти на OpenPages. 28.06.2011 <http://www.openpages.com/>
Функции и компоненти на Implexus. 28.06.2011 <http://www.implexus.us>
15
Функции и компоненти на AutoAudit. 28.06.2011 <http://paisley.thomsonreuters.com/website/
pcweb.nsf/pages/CIRE-65KRUG>
14
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Фиг. 1. Използване на автоматизирани средства за одит по категории
Прави впечатление, че повечето приложения са разделени по функционалност на различни модули, които се продават и прилагат отделно или в пакет.
Като обща черта на повечето продукти може да се посочи стремежът на фирмите да предложат услуги, подпомагащи постигането на съгласуваност с различни стандарти и закони.
Пазарът на услуги за одит на информационни системи в България е значително по-различен от този в страната, в която е проведена анкетата (САЩ). Тук
извършването на редовен одит все още е в сферата на пожеланията, въпреки, че
съществуват текстове в наличното законодателство. Според единствената организация в България, сертифицирана по SO9001:2000 за одитиране на информационни системи – Лирекс,16 търсенето на тази услуга в последните години се засилва. Техните клиенти търсят преди всичко одит на съществуващата инфраструктура и предложение за нейното усъвършенстване. При изпълнение на процедури,
свързани с процеса на одит, служителите във фирмата използват продуктите от
офиспакета, скриптове, написани според спецификата на одитирания обект, както
и следните приложения – Nmap, Nessus, Languard, Everest.
Nmap17 е безплатен продукт, позволяващ създаване на пълна карта на мрежата – компютри, сървъри, предлагани услуги от всяка машина и отворени портове.
Nessus18 е програма, безплатна за лично ползване, но не и за комерсиални
цели. Предоставя възможност за сканиране на устройствата в мрежата, като
при този процес е възможно задаване на конкретна политика, на която да отговарят. След получаване на резултатите, програмата посочва възможните про16

Дейности извършвани от Лирекс. 28.06.2011 <http://www.lirex.com/bg/activities/it-audit.html>
Характеристика на Nmap. 28.06.2011 <http://nmap.org/>
18
Функции и възможности на Nessus. 28.06.2011 <http://www.nessus.org/nessus/>
17
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биви в сигурността, влияещите фактори и подходящи решения. Приложението
може да се използва и за непрекъснато наблюдение на мрежата, с цел установяване на неправомерно използване на софтуер, следене на използването на
USB устройства, промени в конфигурацията на сървъра.
Languard19 предлага услуги1 подобни на Nessus – сканиране на мрежата,
проверка за наличност и инсталиране на последни пачове, следене за използване на USB устройства, осъществяване на отдалечен достъп и проверка за спазване политиката за управление на пароли.
Everest (новото име на продукта е AIDA64)20 дава подробна информация
за всеки инсталиран хардуерен компонент на компютъра (процесор, твърд диск,
видео карта и т.н.), прави сравнителни тестове и разполага с инструменти за
диагностика и създаване на доклади за производителността.
Какво липсва в посочените приложения и какви части от процеса на одит
остават относително слабо засегнати?
За да анализираме възможностите за усъвършенстване одита на информационни системи от съществуващите приложения, въвеждаме следната система за оценка на тяхното качество. Разделяме всеки етап от процеса на одит
на дейности. Използваме номинална скала – за всяка дейност се отбелязва с 0
или 1, съответно възможност или липса на такава, за автоматизация от оценяваното приложение. Като краен резултат се сумират дейностите по етапи, а
крайната оценка се формира на база общия брой точки за всички етапи. По
тази система следва в етапа анализ и планиране да бъдат оценени 8 компонента, в етапът полева работа – 7, а в етапите създаване на доклад и последващи
действия – респективно 5 и 3. Така максималната оценка, която може да получи дадено приложение е 23.
На етап „анализ и планиране” с най-висока оценка е продуктът PeopleSoft
(табл. 1). Въпреки, че не е специализиран за извършване на одит, той предоставя възможности за комуникация между одиторите и организациите. Много от
приложенията предоставят шаблони за създаване на доклади, но не осигуряват
комуникация с клиента и преглед на обратния отговор.
Прави впечатление, че процесът по проследяване на зададените от одиторите препоръки е пренебрегнат от повечето продукти, въпреки, че е от съществено значение за постигане на реални резултати за организацията (табл. 4).
Общите оценки за функционалността на разгледаните приложения очертават тяхната неспособност да автоматизират повече от 40-50% от процеса на
одит на информационни системи.
В проучването, проведено от TheIIA, голяма част от запитаните отговарят, че не използват софтуер за изпълняване на самооценка, софтуер за преглед
на извършените дейности от служителите във фирмите по разрешаване на препоръки, както и системи за създаване и следене на плана за одита. Това дава
19

Функции и възможности на Languard. 28.06.2011 <http://www.gfi.com/page/3249//lannetscan/
lanscanfeatures.htm/features>
20
Функции и възможности на Everest. 28.06.2011 <http://www.lavalys.com/>
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Таблица 1
Оценка на функционалностите на етап „анализ и планиране”
Анализ и планиране
преглед
връзка с описание
доклади и
клиента от клиента
файлове

преглед
оценка на на същ.
риска
контр.
мех.

създаване
бюджет

създава изпращане Общо
не на
на
план
клиента

ACL

1

1

1

Caseware

1

1

1

Wizsoft

1

1

1

Ecora

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

AutoAudit
Implexus
OpenPages
PeopleSoft

1

1

3
1

3
3

1
1

TeamMate

1

1

4

4

1

1

1

1

5
4

Таблица 2
Оценка на функционалностите на етап „полева работа”
Полева работа
избор
обсъждане
провеждане
оценка на
примерни
значими
на тестове
примерите
части
констатации

оценка на
риска от
избор на
части

сравнение заключение

Общо

ACL

1

1

Caseware

1

1

Wizsoft

1

1

2

Ecora

1

1

2

Implexus

1

1

OpenPages

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

5

AutoAudit

0
2
1

1

4

PeopleSoft
TeamMate

0
1

1

4
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Таблица 3
Оценка на функционалностите на етап „създаване на доклад”
Създаване на доклад
създаване
чернова

обсъждане с
клиента

финален
доклад

график за
разреш. на
констатациите

отговор на
клиента

ACL

1

Caseware

1

Общо

1
1

2

Wizsoft

0

Ecora
AutoAudit

0
1

1

2

Implexus

0

OpenPages

0

PeopleSoft

1

TeamMate

1

1

1

3

1

2

Таблица 4
Оценка на функционалностите на етап „последващи действия”

Последващи действия

Общо за
продукт

Общо
последващ преглед последващ доклад оценка на одита
ACL

0

8

Caseware

0

11

Wizsoft

0

5

0

5

1

6

Implexus

0

6

OpenPages

0

8

PeopleSoft

0

8

TeamMate

0

10

Ecora
AutoAudit

1
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основание да се смята, че потребителите не са доволни от предоставяната функционалност на продуктите в тази категория. Следователно, тези области могат
да се идентифицират като потенциални за развитие на софтуер, подпомагащ
одита на информационни системи.
От направения анализ става ясно, че:
- Използването на специализиран софтуер при извършване одит на информационните системи е предимство, което струва скъпо – за продуктите на Wizsoft и ACL цените са между 1000 и 4000 долара, Caseware
IDEA – 2 300 долара.
- Не съществува приложение, което да покрива всички необходими функционални изисквания.
- Продуктите от който и да е офис пакет, не са специализирани за одит на
информационни системи и по тази причина не може да се твърди, че
чрез тях той е качествено реализиран.
Ясно е, че съществуващите средства се съсредоточават върху големите
предприятия, което би им донесло по-голяма печалба. В тези организации обикновено се приема, че има обучаващи структури и механизми и основният проблем при одита е големият обем информация, която трябва да бъде проверена.
По тази причина тези средства се съсредоточават върху области като
бизнесанализи и непрекъснато наблюдение, т.е. върху т.нар. откриващи контролни
механизми. Това, от своя страна, води до създаването на свободна ниша, в
която да съществува софтуер, подпомагащ не отделни части, а целия процес на
одит. Този софтуер има за цел да улесни комуникацията в големите екипи одитори, както и между одитора и клиента. В повечето случаи наличието на проблеми е в резултат не от липсата на политики за сигурност и некачествен одит,
а от неспазването на наложените правила от персонала поради незнание. За да
се избегне това е необходимо провеждане на обучение и постоянно обновяване
на правилата за служителите. В повечето случаи в малките и средните предприятия няма обособени структури, които да се занимават с това и е оставено
на ентусиазма на служителите.
С подобна задача може да се заеме софтуер с централизирана база данни,
която дa бъде обновявана с правила, подходящи за определени служители и
отдели, базирани на стандарти, използвани в областта (фиг. 2).
Важно място в одита има и споделянето на знания между одиторите. Тестването на информационната сигурност не би могло да се извършва само с
традиционни средства, тъй като само по себе си част от него представлява
симулация на хакерска атака, а този вид дейности се извършват със специално
написани скриптове. Би трябвало да се осигури единно хранилище за скриптове
и знания на одиторите в една фирма, което да позволява бърз достъп до необходимата функционалност, в зависимост от одитирания обект.
По този начин схемата на потоците от данни при одит на информационните
системи се модифицира, като се добавя свързващо звено. Подобен подход би
улеснил значително комуникацията между участниците в процеса, като по този
начин се съкратят сроковете за изпълнение. Всеки от тях би трябвало да добие
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Фиг. 2. Модифицирана схема на потоците от данни при използване
софтуерни приложения при извършване на одит на ИС
ясна представа за своите задължения от гледна точка на процеса на одит, а
предложеният модул за обучение следва да ограничи случаите на допускане на
грешки, породени от незнание от страна на служителите. По този начин се постига по-бързо и качествено изпълнение на одит на информационни системи,
който предоставя ясни и обосновани препоръки за разрешаване на направените
констатации.
ISSUES OF THE AUDIT OF INFORMATION SYSTEMS
Assist. Prof. Ivan Kuyumdzhiev
Abstract
The article examines the topical issue of the audit of information systems, connected
with the functions offered by the most frequently used software applications. There is worked
out a definition of the concept of audit of information systems and there are assessed the
existing applications on the basis of their capabilities of fulfilling the process of its
accomplishment. There are drawn some guidelines for the creation of an automated information
system meant to improve the entire process of auditing and the communication among the
participants in it.
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Асс. Иван Куюмджиев
Резюме
В статье рассматривается актуальная проблема аудита информационных систем, и
связана эта проблема с функциями, которые предлагают наиболее часто применяемые
софтуэрные приложения. Дается определение понятия аудит информационных систем,
дается оценка существующих приложений с учетом их возможностей удовлетворить требованиям к процессу реализации аудита. Определены направления создания автоматизированной информационной системы, совершенствующей весь процесс аудита и коммуникацию между его участниками.

