Attachment A: NASPO ValuePoint Master Agreement Terms and Conditions
1. Master Agreement Order of Precedence
a. Any Order placed under this Master Agreement shall consist of the following
documents:
(1) A Participating Entity’s Participating Addendum1 (“PA”);
(2) NASPO ValuePoint Master Agreement Terms & Conditions, including the applicable
Exhibits2 to the Master Agreement;
(3) The Solicitation;
(4) Contractor’s response to the Solicitation, as revised (if permitted) and accepted by
the Lead State; and
(5) A Service Level Agreement issued against the Participating Addendum.
b. These documents shall be read to be consistent and complementary. Any conflict
among these documents shall be resolved by giving priority to these documents in the
order listed above. Contractor terms and conditions that apply to this Master Agreement
are only those that are expressly accepted by the Lead State and must be in writing and
attached to this Master Agreement as an Exhibit or Attachment.
2. Definitions - Unless otherwise provided in this Master Agreement, capitalized terms
will have the meanings given to those terms in this Section.
Confidential Information means any and all information of any form that is marked as
confidential or would by its nature be deemed confidential obtained by Contractor or its
employees or agents in the performance of this Master Agreement, including, but not
necessarily limited to (1) any Purchasing Entity’s records, (2) personnel records, and (3)
information concerning individuals, is confidential information of Purchasing Entity.
Contractor means the person or entity providing solutions under the terms and
conditions set forth in this Master Agreement. Contractor also includes its employees,
subcontractors, agents and affiliates who are providing the services agreed to under the
Master Agreement.
Data means all information, whether in oral or written (including electronic) form,
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A Sample Participating Addendum will be published after the contracts have been awarded.
The Exhibits comprise the terms and conditions for the service models: PaaS, IaaS, and PaaS.

created by or in any way originating with a Participating Entity or Purchasing Entity, and
all information that is the output of any computer processing, or other electronic
manipulation, of any information that was created by or in any way originating with a
Participating Entity or Purchasing Entity, in the course of using and configuring the
Services provided under this Agreement.
Data Breach means any actual or reasonably suspected non-authorized access to or
acquisition of computerized Non-Public Data or Personal Data that compromises the
security, confidentiality, or integrity of the Non-Public Data or Personal Data, or the
ability of Purchasing Entity to access the Non-Public Data or Personal Data.
Data Categorization means the process of risk assessment of Data. See also “High
Risk Data”, “Moderate Risk Data” and “Low Risk Data”.
Disabling Code means computer instructions or programs, subroutines, code,
instructions, data or functions, (including but not limited to viruses, worms, date bombs
or time bombs), including but not limited to other programs, data storage, computer
libraries and programs that self-replicate without manual intervention, instructions
programmed to activate at a predetermined time or upon a specified event, and/or
programs purporting to do a meaningful function but designed for a different function,
that alter, destroy, inhibit, damage, interrupt, interfere with or hinder the operation of the
Purchasing Entity’s’ software, applications and/or its end users processing environment,
the system in which it resides, or any other software or data on such system or any
other system with which it is capable of communicating.
Fulfillment Partner means a third-party contractor qualified and authorized by
Contractor, and approved by the Participating State under a Participating Addendum,
who may, to the extent authorized by Contractor, fulfill any of the requirements of this
Master Agreement including but not limited to providing Services under this Master
Agreement and billing Customers directly for such Services. Contractor may, upon
written notice to the Participating State, add or delete authorized Fulfillment Partners as
necessary at any time during the contract term. Fulfillment Partner has no authority to
amend this Master Agreement or to bind Contractor to any additional terms and
conditions.
High Risk Data is as defined in FIPS PUB 199, Standards for Security Categorization
of Federal Information and Information Systems (“High Impact Data”).
Infrastructure as a Service (IaaS) as used in this Master Agreement is defined the
capability provided to the consumer to provision processing, storage, networks, and
other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run
arbitrary software, which can include operating systems and applications. The
consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure but has
control over operating systems, storage, deployed applications; and possibly limited
control of select networking components (e.g., host firewalls).

Intellectual Property means any and all patents, copyrights, service marks,
trademarks, trade secrets, trade names, patentable inventions, or other similar
proprietary rights, in tangible or intangible form, and all rights, title, and interest therein.
Lead State means the State centrally administering the solicitation and any resulting
Master Agreement(s).
Low Risk Data is as defined in FIPS PUB 199, Standards for Security Categorization of
Federal Information and Information Systems (“Low Impact Data”).
Master Agreement means this agreement executed by and between the Lead State,
acting on behalf of NASPO ValuePoint, and the Contractor, as now or hereafter
amended.
Moderate Risk Data is as defined in FIPS PUB 199, Standards for Security
Categorization of Federal Information and Information Systems (“Moderate Impact Data”).
NASPO ValuePoint is the NASPO ValuePoint Cooperative Purchasing Program,
facilitated by the NASPO Cooperative Purchasing Organization LLC, a 501(c)(3) limited
liability company (doing business as NASPO ValuePoint) is a subsidiary organization
the National Association of State Procurement Officials (NASPO), the sole member of
NASPO ValuePoint. The NASPO ValuePoint Cooperative Purchasing Organization
facilitates administration of the cooperative group contracting consortium of state chief
procurement officials for the benefit of state departments, institutions, agencies, and
political subdivisions and other eligible entities (i.e., colleges, school districts, counties,
cities, some nonprofit organizations, etc.) for all states and the District of Columbia. The
NASPO ValuePoint Cooperative Development Team is identified in the Master
Agreement as the recipient of reports and may be performing contract administration
functions as assigned by the Lead State.
Non-Public Data means High Risk Data and Moderate Risk Data that is not subject to
distribution to the public as public information. It is deemed to be sensitive and
confidential by the Purchasing Entity because it contains information that is exempt by
statute, ordinance or administrative rule from access by the general public as public
information.
Participating Addendum means a bilateral agreement executed by a Contractor and a
Participating Entity incorporating this Master Agreement and any other additional
Participating Entity specific language or other requirements, e.g. ordering procedures
specific to the Participating Entity, other terms and conditions.
Participating Entity means a state, or other legal entity, properly authorized to enter
into a Participating Addendum.
Participating State means a state, the District of Columbia, or one of the territories of
the United States that is listed in the Request for Proposal as intending to participate.

Upon execution of the Participating Addendum, a Participating State becomes a
Participating Entity.
Personal Data means data alone or in combination that includes information relating to
an individual that identifies the individual by name, identifying number, mark or
description can be readily associated with a particular individual and which is not a
public record. Personal Information may include the following personally identifiable
information (PII): government-issued identification numbers (e.g., Social Security,
driver’s license, passport); financial account information, including account number,
credit or debit card numbers; or Protected Health Information (PHI) relating to a person.
Platform as a Service (PaaS) as used in this Master Agreement is defined as the
capability provided to the consumer to deploy onto the cloud infrastructure consumercreated or -acquired applications created using programming languages and tools
supported by the provider. This capability does not necessarily preclude the use of
compatible programming languages, libraries, services, and tools from other sources.
The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including
network, servers, operating systems, or storage, but has control over the deployed
applications and possibly application hosting environment configurations.
Product means any deliverable under this Master Agreement, including Services,
software, and any incidental tangible goods.
Protected Health Information (PHI) means individually identifiable health information
transmitted by electronic media, maintained in electronic media, or transmitted or
maintained in any other form or medium. PHI excludes education records covered by
the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), as amended, 20 U.S.C.
1232g, records described at 20 U.S.C. 1232g(a)(4)(B)(iv) and employment records held
by a covered entity in its role as employer. PHI may also include information that is a
subset of health information, including demographic information collected from an
individual, and (1) is created or received by a health care provider, health plan,
employer or health care clearinghouse; and (2) relates to the past, present or future
physical or mental health or condition of an individual; the provision of health care to an
individual; or the past, present or future payment for the provision of health care to an
individual; and (a) that identifies the individual; or (b) with respect to which there is a
reasonable basis to believe the information can be used to identify the individual.
Purchasing Entity means a state, city, county, district, other political subdivision of a
State, and a nonprofit organization under the laws of some states if authorized by a
Participating Addendum, who issues a Purchase Order against the Master Agreement
and becomes financially committed to the purchase.
Services mean any of the specifications described in the Scope of Services that are
supplied or created by the Contractor pursuant to this Master Agreement.
Security Incident means the possible or actual unauthorized access to a Purchasing

Entity’s Non-Public Data and Personal Data the Contractor believes could reasonably
result in the use, disclosure or theft of a Purchasing Entity’s Non-Public Data within the
possession or control of the Contractor. A Security Incident also includes a major
security breach to the Contractor’s system, regardless if Contractor is aware of
unauthorized access to a Purchasing Entity’s Non-Public Data. A Security Incident may
or may not turn into a Data Breach.
Service Level Agreement (SLA) means a written agreement between both the
Purchasing Entity and the Contractor that is subject to the terms and conditions in this
Master Agreement and relevant Participating Addendum unless otherwise expressly
agreed in writing between the Purchasing Entity and the Contractor. SLAs should
include: (1) the technical service level performance promises, (i.e. metrics for
performance and intervals for measure), (2) description of service quality, (3)
identification of roles and responsibilities, (4) remedies, such as credits, and (5) an
explanation of how remedies or credits are calculated and issued.
Software as a Service (SaaS) as used in this Master Agreement is defined as the
capability provided to the consumer to use the Contractor’s applications running on a
Contractor’s infrastructure (commonly referred to as ‘cloud infrastructure). The
applications are accessible from various client devices through a thin client interface
such as a Web browser (e.g., Web-based email), or a program interface. The consumer
does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network,
servers, operating systems, storage, or even individual application capabilities, with the
possible exception of limited user-specific application configuration settings.
Solicitation means the documents used by the State of Utah, as the Lead State, to
obtain Contractor’s Proposal.
Statement of Work means a written statement in a solicitation document or contract
that describes the Purchasing Entity’s service needs and expectations.
3. Term of the Master Agreement: The initial term of this Master Agreement is for ten
(10) years with no renewal options.
4. Amendments: The terms of this Master Agreement shall not be waived, altered,
modified, supplemented or amended in any manner whatsoever without prior written
approval of the Lead State and Contractor.
5. Assignment/Subcontracts: Contractor shall not assign, sell, transfer, or sublet
rights, or delegate responsibilities under this Master Agreement, in whole or in part,
without the prior written approval of the Lead State.
The Lead State reserves the right to assign any rights or duties, including written
assignment of contract administration duties to the NASPO Cooperative Purchasing
Organization LLC, doing business as NASPO ValuePoint.
6. Discount Guarantee Period: All discounts must be guaranteed for the entire term of
the Master Agreement. Participating Entities and Purchasing Entities shall receive the

immediate benefit of price or rate reduction of the services provided under this Master
Agreement. A price or rate reduction will apply automatically to the Master Agreement
and an amendment is not necessary.
7. Termination: Unless otherwise stated, this Master Agreement may be terminated by
either party upon 60 days written notice prior to the effective date of the termination.
Further, any Participating Entity may terminate its participation upon 30 days written
notice, unless otherwise limited or stated in the Participating Addendum. Termination
may be in whole or in part. Any termination under this provision shall not affect the
rights and obligations attending orders outstanding at the time of termination, including
any right of any Purchasing Entity to indemnification by the Contractor, rights of
payment for Services delivered and accepted, data ownership, Contractor obligations
regarding Purchasing Entity Data, rights attending default in performance an applicable
Service Level of Agreement in association with any Order, Contractor obligations under
Termination and Suspension of Service, and any responsibilities arising out of a
Security Incident or Data Breach. Termination of the Master Agreement due to
Contractor default may be immediate.
8. Confidentiality, Non-Disclosure, and Injunctive Relief
a. Confidentiality. Contractor acknowledges that it and its employees or agents may, in
the course of providing a Product under this Master Agreement, be exposed to or
acquire information that is confidential to Purchasing Entity’s or Purchasing Entity’s
clients. Any reports or other documents or items (including software) that result from
the use of the Confidential Information by Contractor shall be treated in the same
manner as the Confidential Information. Confidential Information does not include
information that (1) is or becomes (other than by disclosure by Contractor) publicly
known; (2) is furnished by Purchasing Entity to others without restrictions similar to
those imposed by this Master Agreement; (3) is rightfully in Contractor’s possession
without the obligation of nondisclosure prior to the time of its disclosure under this
Master Agreement; (4) is obtained from a source other than Purchasing Entity without
the obligation of confidentiality, (5) is disclosed with the written consent of Purchasing
Entity or; (6) is independently developed by employees, agents or subcontractors of
Contractor who can be shown to have had no access to the Confidential Information.
b. Non-Disclosure. Contractor shall hold Confidential Information in confidence, using
at least the industry standard of confidentiality, and shall not copy, reproduce, sell,
assign, license, market, transfer or otherwise dispose of, give, or disclose Confidential
Information to third parties or use Confidential Information for any purposes whatsoever
other than what is necessary to the performance of Orders placed under this Master
Agreement. Contractor shall advise each of its employees and agents of their
obligations to keep Confidential Information confidential. Contractor shall use
commercially reasonable efforts to assist Purchasing Entity in identifying and preventing
any unauthorized use or disclosure of any Confidential Information. Without limiting the
generality of the foregoing, Contractor shall advise Purchasing Entity, applicable
Participating Entity, and the Lead State immediately if Contractor learns or has reason
to believe that any person who has had access to Confidential Information has violated
or intends to violate the terms of this Master Agreement, and Contractor shall at its

expense cooperate with Purchasing Entity in seeking injunctive or other equitable relief
in the name of Purchasing Entity or Contractor against any such person. Except as
directed by Purchasing Entity, Contractor will not at any time during or after the term of
this Master Agreement disclose, directly or indirectly, any Confidential Information to
any person, except in accordance with this Master Agreement, and that upon
termination of this Master Agreement or at Purchasing Entity’s request, Contractor shall
turn over to Purchasing Entity all documents, papers, and other matter in Contractor's
possession that embody Confidential Information. Notwithstanding the foregoing,
Contractor may keep one copy of such Confidential Information necessary for quality
assurance, audits and evidence of the performance of this Master Agreement.
c. Injunctive Relief. Contractor acknowledges that breach of this section, including
disclosure of any Confidential Information, will cause irreparable injury to Purchasing
Entity that is inadequately compensable in damages. Accordingly, Purchasing Entity
may seek and obtain injunctive relief against the breach or threatened breach of the
foregoing undertakings, in addition to any other legal remedies that may be available.
Contractor acknowledges and agrees that the covenants contained herein are
necessary for the protection of the legitimate business interests of Purchasing Entity
and are reasonable in scope and content.
d. Purchasing Entity Law. These provisions shall be applicable only to extent they are
not in conflict with the applicable public disclosure laws of any Purchasing Entity.
9. Right to Publish: Throughout the duration of this Master Agreement, Contractor must
secure prior approval from the Lead State or Participating Entity for the release of any
information that pertains to the potential work or activities covered by the Master
Agreement , including but not limited to reference to or use of the Lead State or a
Participating Entity’s name, Great Seal of the State, Coat of Arms, any Agency or other
subunits of the State government, or any State official or employee, for commercial
promotion which is strictly prohibited. News releases or release of broadcast e-mails
pertaining to this Master Agreement or Participating Addendum shall not be made without
prior written approval of the Lead State or a Participating Entity.
The Contractor shall not make any representations of NASPO ValuePoint’s opinion or
position as to the quality or effectiveness of the services that are the subject of this
Master Agreement without prior written consent. Failure to adhere to this requirement
may result in termination of the Master Agreement for cause.
10. Defaults and Remedies
a. The occurrence of any of the following events shall be an event of default under this
Master Agreement:
(1) Nonperformance of contractual requirements; or
(2) A material breach of any term or condition of this Master Agreement; or
(3) Any certification, representation or warranty by Contractor in response to the
solicitation or in this Master Agreement that proves to be untrue or materially
misleading; or

(4) Institution of proceedings under any bankruptcy, insolvency, reorganization or
similar law, by or against Contractor, or the appointment of a receiver or similar
officer for Contractor or any of its property, which is not vacated or fully stayed
within thirty (30) calendar days after the institution or occurrence thereof; or
(5) Any default specified in another section of this Master Agreement.
b. Upon the occurrence of an event of default, Lead State shall issue a written notice of
default, identifying the nature of the default, and providing a period of 30 calendar days
in which Contractor shall have an opportunity to cure the default. The Lead State shall
not be required to provide advance written notice or a cure period and may immediately
terminate this Master Agreement in whole or in part if the Lead State, in its sole
discretion, determines that it is reasonably necessary to preserve public safety or
prevent immediate public crisis. Time allowed for cure shall not diminish or eliminate
Contractor’s liability for damages.
c. If Contractor is afforded an opportunity to cure and fails to cure the default within the
period specified in the written notice of default, Contractor shall be in breach of its
obligations under this Master Agreement and Lead State shall have the right to exercise
any or all of the following remedies:
(1) Exercise any remedy provided by law; and
(2) Terminate this Master Agreement and any related Contracts or portions
thereof; and
(3) Suspend Contractor from being able to respond to future bid solicitations;
and
(4) Suspend Contractor’s performance; and
(5) Withhold payment until the default is remedied.
d. Unless otherwise specified in the Participating Addendum, in the event of a default
under a Participating Addendum, a Participating Entity shall provide a written notice of
default as described in this section and have all of the rights and remedies under this
paragraph regarding its participation in the Master Agreement, in addition to those set
forth in its Participating Addendum. Nothing in these Master Agreement Terms and
Conditions shall be construed to limit the rights and remedies available to a Purchasing
Entity under the applicable commercial code.
11. Changes in Contractor Representation: The Contractor must notify the Lead State
of changes in the Contractor’s key administrative personnel, in writing within 10 calendar
days of the change. The Lead State reserves the right to approve changes in key
personnel, as identified in the Contractor’s proposal. The Contractor agrees to propose
replacement key personnel having substantially equal or better education, training, and
experience as was possessed by the key person proposed and evaluated in the
Contractor’s proposal.
12. Force Majeure: Neither party shall be in default by reason of any failure in
performance of this Contract in accordance with reasonable control and without fault or
negligence on their part. Such causes may include, but are not restricted to, acts of
nature or the public enemy, acts of the government in either its sovereign or contractual

capacity, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, strikes, freight embargoes and
unusually severe weather, but in every case the failure to perform such must be beyond
the reasonable control and without the fault or negligence of the party.
13. Indemnification
a. The Contractor shall defend, indemnify and hold harmless NASPO, NASPO
ValuePoint, the Lead State, Participating Entities, and Purchasing Entities, along with
their officers, agents, and employees as well as any person or entity for which they may
be liable, from and against claims, damages or causes of action including reasonable
attorneys’ fees and related costs for any death, injury, or damage to property arising
directly or indirectly from act(s), error(s), or omission(s) of the Contractor, its employees
or subcontractors or volunteers, at any tier, relating to the performance under the
Master Agreement.
b. Indemnification – Intellectual Property. The Contractor shall defend, indemnify and
hold harmless NASPO, NASPO ValuePoint, the Lead State, Participating Entities,
Purchasing Entities, along with their officers, agents, and employees as well as any
person or entity for which they may be liable ("Indemnified Party"), from and against
claims, damages or causes of action including reasonable attorneys’ fees and related
costs arising out of the claim that the Product or its use, infringes Intellectual Property
rights ("Intellectual Property Claim") of another person or entity.
(1) The Contractor’s obligations under this section shall not extend to any claims
arising from the combination of the Product with any other product, system or method,
unless the Product, system or method is:
(a) provided by the Contractor or the Contractor’s subsidiaries or affiliates;
(b) specified by the Contractor to work with the Product; or
(c) reasonably required, in order to use the Product in its intended
manner, and the infringement could not have been avoided by substituting another
reasonably available product, system or method capable of performing the same
function; or
(d) It would be reasonably expected to use the Product in combination
with such product, system or method.
(2) The Indemnified Party shall notify the Contractor within a reasonable time
after receiving notice of an Intellectual Property Claim. Even if the Indemnified Party
fails to provide reasonable notice, the Contractor shall not be relieved from its
obligations unless the Contractor can demonstrate that it was prejudiced in defending
the Intellectual Property Claim resulting in increased expenses or loss to the Contractor
and then only to the extent of the prejudice or expenses. If the Contractor promptly and
reasonably investigates and defends any Intellectual Property Claim, it shall have
control over the defense and settlement of it. However, the Indemnified Party must
consent in writing for any money damages or obligations for which it may be

responsible. The Indemnified Party shall furnish, at the Contractor’s reasonable request
and expense, information and assistance necessary for such defense. If the Contractor
fails to vigorously pursue the defense or settlement of the Intellectual Property Claim,
the Indemnified Party may assume the defense or settlement of it and the Contractor
shall be liable for all costs and expenses, including reasonable attorneys’ fees and
related costs, incurred by the Indemnified Party in the pursuit of the Intellectual Property
Claim. Unless otherwise agreed in writing, this section is not subject to any limitations of
liability in this Master Agreement or in any other document executed in conjunction with
this Master Agreement.
14. Independent Contractor: The Contractor shall be an independent contractor.
Contractor shall have no authorization, express or implied, to bind the Lead State,
Participating States, other Participating Entities, or Purchasing Entities to any
agreements, settlements, liability or understanding whatsoever, and agrees not to hold
itself out as agent except as expressly set forth herein or as expressly agreed in any
Participating Addendum.
15. Individual Customers: Except to the extent modified by a Participating Addendum,
each Purchasing Entity shall follow the terms and conditions of the Master Agreement
and applicable Participating Addendum and will have the same rights and
responsibilities for their purchases as the Lead State has in the Master Agreement,
including but not limited to, any indemnity or right to recover any costs as such right is
defined in the Master Agreement and applicable Participating Addendum for their
purchases. Each Purchasing Entity will be responsible for its own charges, fees, and
liabilities. The Contractor will apply the charges and invoice each Purchasing Entity
individually.
16. Insurance
a. Unless otherwise agreed in a Participating Addendum, Contractor shall, during the
term of this Master Agreement, maintain in full force and effect, the insurance described
in this section. Contractor shall acquire such insurance from an insurance carrier or
carriers licensed to conduct business in each Participating Entity’s state and having a
rating of A-, Class VII or better, in the most recently published edition of Best’s Reports.
Failure to buy and maintain the required insurance may result in this Master
Agreement’s termination or, at a Participating Entity’s option, result in termination of its
Participating Addendum.
b. Coverage shall be written on an occurrence basis. The minimum acceptable limits
shall be as indicated below, with no deductible for each of the following categories:
(1) Commercial General Liability covering premises operations, independent
contractors, products and completed operations, blanket contractual liability,
personal injury (including death), advertising liability, and property damage,
with a limit of not less than $1 million per occurrence/$3 million general
aggregate;

(2) CLOUD MINIMUM INSURANCE COVERAGE:

Level of Risk
Low Risk Data
Moderate Risk Data
High Risk Data

Data Breach and Privacy/Cyber Liability
including Technology Errors and Omissions
Minimum Insurance Coverage
$2,000,000
$5,000,000
$10,000,000

(3) Contractor must comply with any applicable State Workers Compensation or
Employers Liability Insurance requirements.
(4) Professional Liability. As applicable, Professional Liability Insurance Policy in
the minimum amount of $1,000,000 per occurrence and $1,000,000 in the
aggregate, written on an occurrence form that provides coverage for its work
undertaken pursuant to each Participating Addendum.
c. Contractor shall pay premiums on all insurance policies. Such policies shall also
reference this Master Agreement and shall have a condition that they not be revoked by
the insurer until thirty (30) calendar days after notice of intended revocation thereof shall
have been given to Purchasing Entity and Participating Entity by the Contractor.
d. Prior to commencement of performance, Contractor shall provide to the Lead State a
written endorsement to the Contractor’s general liability insurance policy or other
documentary evidence acceptable to the Lead State that (1) names the Participating
States identified in the Request for Proposal as additional insureds, (2) provides that no
material alteration, cancellation, non-renewal, or expiration of the coverage contained in
such policy shall have effect unless the named Participating State has been given at
least thirty (30) days prior written notice, and (3) provides that the Contractor’s liability
insurance policy shall be primary, with any liability insurance of any Participating State
as secondary and noncontributory. Unless otherwise agreed in any Participating
Addendum, the Participating Entity’s rights and Contractor’s obligations are the same as
those specified in the first sentence of this subsection. Before performance of any
Purchase Order issued after execution of a Participating Addendum authorizing it, the
Contractor shall provide to a Purchasing Entity or Participating Entity who requests it the
same information described in this subsection.
e. Contractor shall furnish to the Lead State, Participating Entity, and, on request, the
Purchasing Entity copies of certificates of all required insurance within thirty (30)
calendar days of the execution of this Master Agreement, the execution of a
Participating Addendum, or the Purchase Order’s effective date and prior to performing
any work. The insurance certificate shall provide the following information: the name
and address of the insured; name, address, telephone number and signature of the
authorized agent; name of the insurance company (authorized to operate in all states);
a description of coverage in detailed standard terminology (including policy period,
policy number, limits of liability, exclusions and endorsements); and an acknowledgment

of the requirement for notice of cancellation. Copies of renewal certificates of all
required insurance shall be furnished within thirty (30) days after any renewal date.
These certificates of insurance must expressly indicate compliance with each and every
insurance requirement specified in this section. Failure to provide evidence of coverage
may, at sole option of the Lead State, or any Participating Entity, result in this Master
Agreement’s termination or the termination of any Participating Addendum.
f. Coverage and limits shall not limit Contractor’s liability and obligations under this
Master Agreement, any Participating Addendum, or any Purchase Order.
17. Laws and Regulations: Any and all Services offered and furnished shall comply
fully with all applicable Federal and State laws and regulations.
18. No Waiver of Sovereign Immunity: In no event shall this Master Agreement, any
Participating Addendum or any contract or any Purchase Order issued thereunder, or
any act of a Lead State, a Participating Entity, or a Purchasing Entity be a waiver of any
form of defense or immunity, whether sovereign immunity, governmental immunity,
immunity based on the Eleventh Amendment to the Constitution of the United States or
otherwise, from any claim or from the jurisdiction of any court.
This section applies to a claim brought against the Participating State only to the extent
Congress has appropriately abrogated the Participating State’s sovereign immunity and
is not consent by the Participating State to be sued in federal court. This section is also
not a waiver by the Participating State of any form of immunity, including but not limited
to sovereign immunity and immunity based on the Eleventh Amendment to the
Constitution of the United States.
19. Ordering
a. Master Agreement order and purchase order numbers shall be clearly shown on all
acknowledgments, shipping labels, packing slips, invoices, and on all correspondence.
b. This Master Agreement permits Purchasing Entities to define project-specific
requirements and informally compete the requirement among other firms having a
Master Agreement on an “as needed” basis. This procedure may also be used when
requirements are aggregated or other firm commitments may be made to achieve
reductions in pricing. This procedure may be modified in Participating Addenda and
adapted to Purchasing Entity rules and policies. The Purchasing Entity may in its sole
discretion determine which firms should be solicited for a quote. The Purchasing Entity
may select the quote that it considers most advantageous, cost and other factors
considered.
c. Each Purchasing Entity will identify and utilize its own appropriate purchasing
procedure and documentation. Contractor is expected to become familiar with the
Purchasing Entities’ rules, policies, and procedures regarding the ordering of supplies
and/or services contemplated by this Master Agreement.
d. Contractor shall not begin providing Services without a valid Service Level

Agreement or other appropriate commitment document compliant with the law of the
Purchasing Entity.
e. Orders may be placed consistent with the terms of this Master Agreement during the
term of the Master Agreement.
f. All Orders pursuant to this Master Agreement, at a minimum, shall include:
(1) The services or supplies being delivered;
(2) The place and requested time of delivery;
(3) A billing address;
(4) The name, phone number, and address of the Purchasing Entity
representative;
(5) The price per unit or other pricing elements consistent with this Master
Agreement and the contractor’s proposal;
(6) A ceiling amount of the order for services being ordered; and
(7) The Master Agreement identifier and the Participating State contract identifier.
g. All communications concerning administration of Orders placed shall be furnished
solely to the authorized purchasing agent within the Purchasing Entity’s purchasing
office, or to such other individual identified in writing in the Order.
h. Orders must be placed pursuant to this Master Agreement prior to the termination
date of this Master Agreement. Contractor is reminded that financial obligations of
Purchasing Entities payable after the current applicable fiscal year are contingent upon
agency funds for that purpose being appropriated, budgeted, and otherwise made
available.
i. Notwithstanding the expiration or termination of this Master Agreement, Contractor
agrees to perform in accordance with the terms of any Orders then outstanding at the
time of such expiration or termination. Contractor shall not honor any Orders placed
after the expiration or termination of this Master Agreement. Orders from any separate
indefinite quantity, task orders, or other form of indefinite delivery order arrangement
priced against this Master Agreement may not be placed after the expiration or
termination of this Master Agreement, notwithstanding the term of any such indefinite
delivery order agreement.
20. Participants and Scope
a. Contractor may not deliver Services under this Master Agreement until a Participating
Addendum acceptable to the Participating Entity and Contractor is executed. The
NASPO ValuePoint Master Agreement Terms and Conditions are applicable to any
Order by a Participating Entity (and other Purchasing Entities covered by their
Participating Addendum), except to the extent altered, modified, supplemented or
amended by a Participating Addendum. By way of illustration and not limitation, this
authority may apply to unique delivery and invoicing requirements, confidentiality
requirements, defaults on Orders, governing law and venue relating to Orders by a

Participating Entity, indemnification, and insurance requirements. Statutory or
constitutional requirements relating to availability of funds may require specific language
in some Participating Addenda in order to comply with applicable law. The expectation
is that these alterations, modifications, supplements, or amendments will be addressed
in the Participating Addendum or, with the consent of the Purchasing Entity and
Contractor, may be included in the ordering document (e.g. purchase order or contract)
used by the Purchasing Entity to place the Order.
b. Subject to subsection 20c and a Participating Entity’s Participating Addendum, the
use of specific NASPO ValuePoint cooperative Master Agreements by state agencies,
political subdivisions and other Participating Entities (including cooperatives) authorized
by individual state’s statutes to use state contracts is subject to the approval of the
respective State Chief Procurement Official.
c. Unless otherwise stipulated in a Participating Entity’s Participating Addendum,
specific services accessed through the NASPO ValuePoint cooperative Master
Agreements for Cloud Services by state executive branch agencies, as required by a
Participating Entity’s statutes, are subject to the authority and approval of the
Participating Entity’s Chief Information Officer’s Office3.
d. Obligations under this Master Agreement are limited to those Participating Entities
who have signed a Participating Addendum and Purchasing Entities within the scope of
those Participating Addenda. Financial obligations of Participating States are limited to
the orders placed by the departments or other state agencies and institutions having
available funds. Participating States incur no financial obligations on behalf of political
subdivisions.
e. NASPO ValuePoint is not a party to the Master Agreement. It is a nonprofit
cooperative purchasing organization assisting states in administering the NASPO
ValuePoint cooperative purchasing program for state government departments,
institutions, agencies and political subdivisions (e.g., colleges, school districts, counties,
cities, etc.) for all 50 states, the District of Columbia and the territories of the United
States.
f. Participating Addenda shall not be construed to amend the terms of this Master
Agreement between the Lead State and Contractor.
g. Participating Entities who are not states may under some circumstances sign their
own Participating Addendum, subject to the approval of participation by the Chief
Procurement Official of the state where the Participating Entity is located. Coordinate
requests for such participation through NASPO ValuePoint. Any permission to
participate through execution of a Participating Addendum is not a determination that
procurement authority exists in the Participating Entity; they must ensure that they have
the requisite procurement authority to execute a Participating Addendum.
3

Chief Information Officer means the individual designated by the Governor with Executive Branch, enterprise‐
wide responsibility for the leadership and management of information technology resources of a state.

h. Resale. Subject to any explicit permission in a Participating Addendum, Purchasing
Entities may not resell goods, software, or Services obtained under this Master
Agreement. This limitation does not prohibit: payments by employees of a Purchasing
Entity as explicitly permitted under this agreement; sales of goods to the general public
as surplus property; and fees associated with inventory transactions with other
governmental or nonprofit entities under cooperative agreements and consistent with a
Purchasing Entity’s laws and regulations. Any sale or transfer permitted by this
subsection must be consistent with license rights granted for use of intellectual property.
21. Payment: Unless otherwise stipulated in the Participating Addendum, Payment is
normally made within 30 days following the date of a correct invoice is received.
Purchasing Entities reserve the right to withhold payment of a portion (including all if
applicable) of disputed amount of an invoice. After 45 days the Contractor may assess
overdue account charges up to a maximum rate of one percent per month on the
outstanding balance. Payments will be remitted by mail. Payments may be made via a
State or political subdivision “Purchasing Card” with no additional charge.
22. Data Access Controls: Contractor will provide access to Purchasing Entity’s Data
only to those Contractor employees, contractors and subcontractors (“Contractor Staff”)
who need to access the Data to fulfill Contractor’s obligations under this Agreement.
Contractor shall not access a Purchasing Entity’s user accounts or Data, except on the
course of data center operations, response to service or technical issues, as required by
the express terms of this Master Agreement, or at a Purchasing Entity’s written request.
Contractor may not share a Purchasing Entity’s Data with its parent corporation, other
affiliates, or any other third party without the Purchasing Entity’s express written
consent.
Contractor will ensure that, prior to being granted access to the Data, Contractor Staff
who perform work under this Agreement have successfully completed annual instruction
of a nature sufficient to enable them to effectively comply with all Data protection
provisions of this Agreement; and possess all qualifications appropriate to the nature of
the employees’ duties and the sensitivity of the Data they will be handling.
23. Operations Management: Contractor shall maintain the administrative, physical,
technical, and procedural infrastructure associated with the provision of the Product in a
manner that is, at all times during the term of this Master Agreement, at a level equal to
or more stringent than those specified in the Solicitation.
24. Public Information: This Master Agreement and all related documents are subject
to disclosure pursuant to the Purchasing Entity’s public information laws.
25. Purchasing Entity Data: Purchasing Entity retains full right and title to Data
provided by it and any Data derived therefrom, including metadata.
Contractor shall not collect, access, or use user-specific Purchasing Entity Data except
as strictly necessary to provide Service to the Purchasing Entity. No information
regarding Purchasing Entity’s use of the Service may be disclosed, provided, rented or

sold to any third party for any reason unless required by law or regulation or by an order
of a court of competent jurisdiction. The obligation shall extend beyond the term of this
Master Agreement in perpetuity.
Contractor shall not use any information collected in connection with this Master
Agreement, including Purchasing Entity Data, for any purpose other than fulfilling its
obligations under this Master Agreement.
26. Records Administration and Audit.
a. The Contractor shall maintain books, records, documents, and other evidence
pertaining to this Master Agreement and orders placed by Purchasing Entities under it
to the extent and in such detail as shall adequately reflect performance and
administration of payments and fees. Contractor shall permit the Lead State, a
Participating Entity, a Purchasing Entity, the federal government (including its grant
awarding entities and the U.S. Comptroller General), and any other duly authorized
agent of a governmental agency, to audit, inspect, examine, copy and/or transcribe
Contractor's books, documents, papers and records directly pertinent to this Master
Agreement or orders placed by a Purchasing Entity under it for the purpose of making
audits, examinations, excerpts, and transcriptions. This right shall survive for a period
of six (6) years following termination of this Agreement or final payment for any order
placed by a Purchasing Entity against this Agreement, whichever is later, to assure
compliance with the terms hereof or to evaluate performance hereunder.
b. Without limiting any other remedy available to any governmental entity, the
Contractor shall reimburse the applicable Lead State, Participating Entity, or Purchasing
Entity for any overpayments inconsistent with the terms of the Master Agreement or
orders or underpayment of fees found as a result of the examination of the Contractor’s
records.
c. The rights and obligations herein exist in addition to any quality assurance obligation
in the Master Agreement requiring the Contractor to self-audit contract obligations and
that permits the Lead State to review compliance with those obligations.
d. The Contractor shall allow the Purchasing Entity to audit conformance to the Master
Agreement and applicable Participating Addendum terms. The purchasing entity may
perform this audit or contract with a third party at its discretion and at the purchasing
entity’s expense.
27. Administrative Fees: The Contractor shall pay to NASPO ValuePoint, or its
assignee, a NASPO ValuePoint Administrative Fee of one-quarter of one percent
(0.25% or 0.0025) no later than 60 days following the end of each calendar quarter. The
NASPO ValuePoint Administrative Fee shall be submitted quarterly and is based on
sales of the Services. The NASPO ValuePoint Administrative Fee is not negotiable. This
fee is to be included as part of the pricing submitted with proposal.
Additionally, some states may require an additional administrative fee be paid directly to

the state on purchases made by Purchasing Entities within that state. For all such
requests, the fee level, payment method and schedule for such reports and payments
will be incorporated into the Participating Addendum that is made a part of the Master
Agreement. The Contractor may adjust the Master Agreement pricing accordingly for
purchases made by Purchasing Entities within the jurisdiction of the state. All such
agreements shall not affect the NASPO ValuePoint Administrative Fee percentage or
the prices paid by the Purchasing Entities outside the jurisdiction of the state requesting
the additional fee. The NASPO ValuePoint Administrative Fee shall be based on the
gross amount of all sales at the adjusted prices (if any) in Participating Addenda.
28. System Failure or Damage: In the event of system failure or damage caused by
Contractor or its Services, the Contractor agrees to use its best efforts to restore or
assist in restoring the system to operational capacity.
29. Title to Product: If access to the Product requires an application program interface
(API), Contractor shall convey to Purchasing Entity an irrevocable and perpetual license
to use the API.
30. Data Privacy: The Contractor must comply with all applicable laws related to data
privacy and security, including IRS Pub 1075. Prior to entering into a SLA with a
Purchasing Entity, the Contractor and Purchasing Entity must cooperate and hold a
meeting to determine the Data Categorization to determine whether the Contractor will
hold, store, or process High Risk Data, Moderate Risk Data and Low Risk Data. The
Contractor must document the Data Categorization in the SLA or Statement of Work.
31. Warranty: At a minimum the Contractor must warrant the following:
a. Contractor has acquired any and all rights, grants, assignments, conveyances,
licenses, permissions, and authorization for the Contractor to provide the Services
described in this Master Agreement.
b. Contractor will perform materially as described in this Master Agreement, SLA,
Statement of Work, including any performance representations contained in the
Contractor’s response to the Solicitation by the Lead State.
c. Contractor represents and warrants that the representations contained in its response
to the Solicitation by the Lead State.
d. The Contractor will not interfere with a Purchasing Entity’s access to and use of the
Services it acquires from this Master Agreement.
e. The Services provided by the Contractor are compatible with and will operate
successfully with any environment (including web browser and operating system)
specified by the Contractor in its response to the Solicitation by the Lead State.
f. The Contractor warrants that the Products it provides under this Master Agreement

are free of malware. The Contractor must use industry-leading technology to detect and
remove worms, Trojans, rootkits, rogues, dialers, spyware, etc.
32. Transition Assistance:
a. The Contractor shall reasonably cooperate with other parties in connection with all
Services to be delivered under this Master Agreement, including without limitation any
successor service provider to whom a Purchasing Entity’s Data is transferred in
connection with the termination or expiration of this Master Agreement. The Contractor
shall assist a Purchasing Entity in exporting and extracting a Purchasing Entity’s Data,
in a format usable without the use of the Services and as agreed by a Purchasing
Entity, at no additional cost to the Purchasing Entity. Any transition services requested
by a Purchasing Entity involving additional knowledge transfer and support may be
subject to a separate transition Statement of Work.
b. A Purchasing Entity and the Contractor shall, when reasonable, create a Transition
Plan Document identifying the transition services to be provided and including a
Statement of Work if applicable.
c. The Contractor must maintain the confidentiality and security of a Purchasing Entity’s
Data during the transition services and thereafter as required by the Purchasing Entity.
33. Waiver of Breach: Failure of the Lead State, Participating Entity, or Purchasing
Entity to declare a default or enforce any rights and remedies shall not operate as a
waiver under this Master Agreement or Participating Addendum. Any waiver by the
Lead State, Participating Entity, or Purchasing Entity must be in writing. Waiver by the
Lead State or Participating Entity of any default, right or remedy under this Master
Agreement or Participating Addendum, or by Purchasing Entity with respect to any
Purchase Order, or breach of any terms or requirements of this Master Agreement, a
Participating Addendum, or Purchase Order shall not be construed or operate as a
waiver of any subsequent default or breach of such term or requirement, or of any other
term or requirement under this Master Agreement, Participating Addendum, or
Purchase Order.
34. Assignment of Antitrust Rights: Contractor irrevocably assigns to a Participating
Entity who is a state any claim for relief or cause of action which the Contractor now has
or which may accrue to the Contractor in the future by reason of any violation of state or
federal antitrust laws (15 U.S.C. § 1-15 or a Participating Entity’s state antitrust
provisions), as now in effect and as may be amended from time to time, in connection
with any goods or services provided to the Contractor for the purpose of carrying out the
Contractor's obligations under this Master Agreement or Participating Addendum,
including, at a Participating Entity's option, the right to control any such litigation on such
claim for relief or cause of action.

35. Debarment : The Contractor certifies, to the best of its knowledge, that neither it nor
its principals are presently debarred, suspended, proposed for debarment, declared
ineligible, or voluntarily excluded from participation in this transaction (contract) by any
governmental department or agency. This certification represents a recurring
certification made at the time any Order is placed under this Master Agreement. If the
Contractor cannot certify this statement, attach a written explanation for review by the
Lead State.
36. Performance and Payment Time Frames that Exceed Contract Duration: All
maintenance or other agreements for services entered into during the duration of an
SLA and whose performance and payment time frames extend beyond the duration of
this Master Agreement shall remain in effect for performance and payment purposes
(limited to the time frame and services established per each written agreement). No new
leases, maintenance or other agreements for services may be executed after the
Master Agreement has expired. For the purposes of this section, renewals of
maintenance, subscriptions, SaaS subscriptions and agreements, and other service
agreements, shall not be considered as “new.”
37. Governing Law and Venue
a. The procurement, evaluation, and award of the Master Agreement shall be governed
by and construed in accordance with the laws of the Lead State sponsoring and
administering the procurement. The construction and effect of the Master Agreement
after award shall be governed by the law of the state serving as Lead State (in most
cases also the Lead State). The construction and effect of any Participating Addendum
or Order against the Master Agreement shall be governed by and construed in
accordance with the laws of the Participating Entity’s or Purchasing Entity’s State.
b. Unless otherwise specified in the RFP, the venue for any protest, claim, dispute or
action relating to the procurement, evaluation, and award is in the Lead State. Venue
for any claim, dispute or action concerning the terms of the Master Agreement shall be
in the state serving as Lead State. Venue for any claim, dispute, or action concerning
any Order placed against the Master Agreement or the effect of a Participating
Addendum shall be in the Purchasing Entity’s State.
c. If a claim is brought in a federal forum, then it must be brought and adjudicated solely
and exclusively within the United States District Court for (in decreasing order of
priority): the Lead State for claims relating to the procurement, evaluation, award, or
contract performance or administration if the Lead State is a party; the Participating
State if a named party; the Participating Entity state if a named party; or the Purchasing
Entity state if a named party.
d. This section is also not a waiver by the Participating State of any form of immunity,
including but not limited to sovereign immunity and immunity based on the Eleventh
Amendment to the Constitution of the United States.
38. No Guarantee of Service Volumes: The Contractor acknowledges and agrees that
the Lead State and NASPO ValuePoint makes no representation, warranty or condition

as to the nature, timing, quality, quantity or volume of business for the Services or any
other products and services that the Contractor may realize from this Master
Agreement, or the compensation that may be earned by the Contractor by offering the
Services. The Contractor acknowledges and agrees that it has conducted its own due
diligence prior to entering into this Master Agreement as to all the foregoing matters.
39. NASPO ValuePoint eMarket Center: In July 2011, NASPO ValuePoint entered into
a multi-year agreement with SciQuest, Inc. whereby SciQuest will provide certain
electronic catalog hosting and management services to enable eligible NASPO
ValuePoint’s customers to access a central online website to view and/or shop the
goods and services available from existing NASPO ValuePoint Cooperative Contracts.
The central online website is referred to as the NASPO ValuePoint eMarket Center.
The Contractor will have visibility in the eMarket Center through Ordering Instructions.
These Ordering Instructions are available at no cost to the Contractor and provided
customers information regarding the Contractors website and ordering information.
At a minimum, the Contractor agrees to the following timeline: NASPO ValuePoint
eMarket Center Site Admin shall provide a written request to the Contractor to begin
Ordering Instruction process. The Contractor shall have thirty (30) days from receipt of
written request to work with NASPO ValuePoint to provide any unique information and
ordering instructions that the Contractor would like the customer to have.
40. Contract Provisions for Orders Utilizing Federal Funds: Pursuant to Appendix II
to 2 Code of Federal Regulations (CFR) Part 200, Contract Provisions for Non-Federal
Entity Contracts Under Federal Awards, Orders funded with federal funds may have
additional contractual requirements or certifications that must be satisfied at the time the
Order is placed or upon delivery. These federal requirements may be proposed by
Participating Entities in Participating Addenda and Purchasing Entities for incorporation
in Orders placed under this master agreement.
41. Government Support: No support, facility space, materials, special access,
personnel or other obligations on behalf of the states or other Participating Entities,
other than payment, are required under the Master Agreement.
42. NASPO ValuePoint Summary and Detailed Usage Reports: In addition to other
reports that may be required by this solicitation, the Contractor shall provide the
following NASPO ValuePoint reports.
a. Summary Sales Data. The Contractor shall submit quarterly sales reports directly to
NASPO ValuePoint using the NASPO ValuePoint Quarterly Sales/Administrative Fee
Reporting Tool found at http://www.naspo.org/WNCPO/Calculator.aspx. Any/all sales
made under the contract shall be reported as cumulative totals by state. Even if
Contractor experiences zero sales during a calendar quarter, a report is still required.
Reports shall be due no later than 30 day following the end of the calendar quarter (as
specified in the reporting tool).

b. Detailed Sales Data. Contractor shall also report detailed sales data by: (1) state; (2)
entity/customer type, e.g. local government, higher education, K12, non-profit; (3)
Purchasing Entity name; (4) Purchasing Entity bill-to and ship-to locations; (4)
Purchasing Entity and Contractor Purchase Order identifier/number(s); (5) Purchase
Order Type (e.g. sales order, credit, return, upgrade, determined by industry practices);
(6) Purchase Order date; (7) and line item description, including product number if used.
The report shall be submitted in any form required by the solicitation. Reports are due
on a quarterly basis and must be received by the Lead State and NASPO ValuePoint
Cooperative Development Team no later than thirty (30) days after the end of the
reporting period. Reports shall be delivered to the Lead State and to the NASPO
ValuePoint Cooperative Development Team electronically through a designated portal,
email, CD-Rom, flash drive or other method as determined by the Lead State and
NASPO ValuePoint. Detailed sales data reports shall include sales information for all
sales under Participating Addenda executed under this Master Agreement. The format
for the detailed sales data report is in shown in Attachment F.
c. Reportable sales for the summary sales data report and detailed sales data report
includes sales to employees for personal use where authorized by the solicitation and
the Participating Addendum. Report data for employees should be limited to ONLY the
state and entity they are participating under the authority of (state and agency, city,
county, school district, etc.) and the amount of sales. No personal identification
numbers, e.g. names, addresses, social security numbers or any other numerical
identifier, may be submitted with any report.
d. Contractor shall provide the NASPO ValuePoint Cooperative Development
Coordinator with an executive summary each quarter that includes, at a minimum, a list
of states with an active Participating Addendum, states that Contractor is in negotiations
with and any PA roll out or implementation activities and issues. NASPO ValuePoint
Cooperative Development Coordinator and Contractor will determine the format and
content of the executive summary. The executive summary is due 30 days after the
conclusion of each calendar quarter.
e. Timely submission of these reports is a material requirement of the Master
Agreement. The recipient of the reports shall have exclusive ownership of the media
containing the reports. The Lead State and NASPO ValuePoint shall have a perpetual,
irrevocable, non-exclusive, royalty free, transferable right to display, modify, copy, and
otherwise use reports, data and information provided under this section.
f. If requested by a Participating Entity, the Contractor must provide detailed sales data
within the Participating State.

43. Entire Agreement: This Master Agreement, along with any attachment, contains
the entire understanding of the parties hereto with respect to the Master Agreement
unless a term is modified in a Participating Addendum with a Participating Entity. No
click-through, or other end user terms and conditions or agreements required by the
Contractor (“Additional Terms”) provided with any Services hereunder shall be binding
on Participating Entities or Purchasing Entities, even if use of such Services requires an
affirmative “acceptance” of those Additional Terms before access is permitted.

Exhibit 1 to the Master Agreement: Software‐as‐a‐Service
1. Data Ownership: The Purchasing Entity will own all right, title and interest in its data that is related to
the Services provided by this Master Agreement. The Contractor shall not access Purchasing Entity user
accounts or Purchasing Entity data, except (1) in the course of data center operations, (2) in response to
service or technical issues, (3) as required by the express terms of this Master Agreement, Participating
Addendum, SLA, and/or other contract documents, or (4) at the Purchasing Entity’s written request.
Contractor shall not collect, access, or use user‐specific Purchasing Entity Data except as strictly
necessary to provide Service to the Purchasing Entity. No information regarding a Purchasing Entity’s
use of the Service may be disclosed, provided, rented or sold to any third party for any reason unless
required by law or regulation or by an order of a court of competent jurisdiction. This obligation shall
survive and extend beyond the term of this Master Agreement.
2. Data Protection: Protection of personal privacy and data shall be an integral part of the business
activities of the Contractor to ensure there is no inappropriate or unauthorized use of Purchasing Entity
information at any time. To this end, the Contractor shall safeguard the confidentiality, integrity and
availability of Purchasing Entity information and comply with the following conditions:
a. The Contractor shall implement and maintain appropriate administrative, technical and
organizational security measures to safeguard against unauthorized access, disclosure or theft
of Personal Data and Non‐Public Data. Such security measures shall be in accordance with
recognized industry practice and not less stringent than the measures the Contractor applies to
its own Personal Data and Non‐Public Data of similar kind.
b. All data obtained by the Contractor in the performance of the Master Agreement shall
become and remain the property of the Purchasing Entity.
c. All Personal Data shall be encrypted at rest and in transit with controlled access. Unless
otherwise stipulated, the Contractor is responsible for encryption of the Personal Data. Any
stipulation of responsibilities will identify specific roles and responsibilities and shall be included
in the service level agreement (SLA), or otherwise made a part of the Master Agreement.
d. Unless otherwise stipulated, the Contractor shall encrypt all Non‐Public Data at rest and in
transit. The Purchasing Entity shall identify data it deems as Non‐Public Data to the Contractor.
The level of protection and encryption for all Non‐Public Data shall be identified in the SLA.
e. At no time shall any data or processes — that either belong to or are intended for the use of a
Purchasing Entity or its officers, agents or employees — be copied, disclosed or retained by the
Contractor or any party related to the Contractor for subsequent use in any transaction that
does not include the Purchasing Entity.
f. The Contractor shall not use any information collected in connection with the Services issued
from this Master Agreement for any purpose other than fulfilling the Services.

3. Data Location: The Contractor shall provide its services to the Purchasing Entity and its end users
solely from data centers in the U.S. Storage of Purchasing Entity data at rest shall be located solely in
data centers in the U.S. The Contractor shall not allow its personnel or contractors to store Purchasing
Entity data on portable devices, including personal computers, except for devices that are used and kept
only at its U.S. data centers. The Contractor shall permit its personnel and contractors to access
Purchasing Entity data remotely only as required to provide technical support. The Contractor may
provide technical user support on a 24/7 basis using a Follow the Sun model, unless otherwise
prohibited in a Participating Addendum.
4. Security Incident or Data Breach Notification:
a. Incident Response: Contractor may need to communicate with outside parties regarding a
security incident, which may include contacting law enforcement, fielding media inquiries and
seeking external expertise as mutually agreed upon, defined by law or contained in the contract.
Discussing security incidents with the Purchasing Entity should be handled on an urgent as‐
needed basis, as part of Contractor’s communication and mitigation processes as mutually
agreed upon, defined by law or contained in the Master Agreement.
b. Security Incident Reporting Requirements: The Contractor shall report a security incident to
the Purchasing Entity identified contact immediately as soon as possible or promptly without
out reasonable delay, or as defined in the SLA.
c. Breach Reporting Requirements: If the Contractor has actual knowledge of a confirmed data
breach that affects the security of any purchasing entity’s content that is subject to applicable
data breach notification law, the Contractor shall (1) as soon as possible or promptly without
out reasonable delay notify the Purchasing Entity, unless shorter time is required by applicable
law, and (2) take commercially reasonable measures to address the data breach in a timely
manner.
5. Personal Data Breach Responsibilities: This section only applies when a Data Breach occurs with
respect to Personal Data within the possession or control of the Contractor.
a. The Contractor, unless stipulated otherwise, shall immediately notify the appropriate
Purchasing Entity identified contact by telephone in accordance with the agreed upon security
plan or security procedures if it reasonably believes there has been a security incident.
b. The Contractor, unless stipulated otherwise, shall promptly notify the appropriate Purchasing
Entity identified contact within 24 hours or sooner by telephone, unless shorter time is required
by applicable law, if it has confirmed that there is, or reasonably believes that there has been a
Data Breach. The Contractor shall (1) cooperate with the Purchasing Entity as reasonably
requested by the Purchasing Entity to investigate and resolve the Data Breach, (2) promptly
implement necessary remedial measures, if necessary, and (3) document responsive actions
taken related to the Data Breach, including any post‐incident review of events and actions taken
to make changes in business practices in providing the services, if necessary.

c. Unless otherwise stipulated, if a data breach is a direct result of Contractor’s breach of its
contractual obligation to encrypt personal data or otherwise prevent its release as reasonably
determined by the Purchasing Entity, the Contractor shall bear the costs associated with (1) the
investigation and resolution of the data breach; (2) notifications to individuals, regulators or
others required by federal and state laws or as otherwise agreed to; (3) a credit monitoring
service required by state (or federal) law or as otherwise agreed to; (4) a website or a toll‐free
number and call center for affected individuals required by federal and state laws — all not to
exceed the average per record per person cost calculated for data breaches in the United States
(currently $217 per record/person) in the most recent Cost of Data Breach Study: Global
Analysis published by the Ponemon Institute at the time of the data breach; and (5) complete all
corrective actions as reasonably determined by Contractor based on root cause.
6. Notification of Legal Requests: The Contractor shall contact the Purchasing Entity upon receipt of any
electronic discovery, litigation holds, discovery searches and expert testimonies related to the
Purchasing Entity’s data under the Master Agreement, or which in any way might reasonably require
access to the data of the Purchasing Entity. The Contractor shall not respond to subpoenas, service of
process and other legal requests related to the Purchasing Entity without first notifying and obtaining
the approval of the Purchasing Entity, unless prohibited by law from providing such notice.
7. Termination and Suspension of Service:
a. In the event of a termination of the Master Agreement or applicable Participating Addendum,
the Contractor shall implement an orderly return of purchasing entity’s data in a CSV or another
mutually agreeable format at a time agreed to by the parties or allow the Purchasing Entity to
extract it’s data and the subsequent secure disposal of purchasing entity’s data.
b. During any period of service suspension, the Contractor shall not take any action to
intentionally erase or otherwise dispose of any of the Purchasing Entity’s data.
c. In the event of termination of any services or agreement in entirety, the Contractor shall not
take any action to intentionally erase purchasing entity’s data for a period of:
• 10 days after the effective date of termination, if the termination is in accordance with
the contract period
• 30 days after the effective date of termination, if the termination is for convenience
• 60 days after the effective date of termination, if the termination is for cause
After such period, the Contractor shall have no obligation to maintain or provide any purchasing
entity’s data and shall thereafter, unless legally prohibited, delete all purchasing entity’s data in
its systems or otherwise in its possession or under its control.

d. The purchasing entity shall be entitled to any post termination assistance generally made
available with respect to the services, unless a unique data retrieval arrangement has been
established as part of an SLA.
e. Upon termination of the Services or the Agreement in its entirety, Contractor shall securely
dispose of all Purchasing Entity’s data in all of its forms, such as disk, CD/ DVD, backup tape and
paper, unless stipulated otherwise by the Purchasing Entity. Data shall be permanently deleted
and shall not be recoverable, according to National Institute of Standards and Technology
(NIST)‐approved methods. Certificates of destruction shall be provided to the Purchasing Entity.
8. Background Checks: Upon the request of the Purchasing Entity, the Contractor shall conduct criminal
background checks and not utilize any staff, including subcontractors, to fulfill the obligations of the
Master Agreement who have been convicted of any crime of dishonesty, including but not limited to
criminal fraud, or otherwise convicted of any felony or misdemeanor offense for which incarceration for
up to 1 year is an authorized penalty. The Contractor shall promote and maintain an awareness of the
importance of securing the Purchasing Entity’s information among the Contractor’s employees and
agents. If any of the stated personnel providing services under a Participating Addendum is not
acceptable to the Purchasing Entity in its sole opinion as a result of the background or criminal history
investigation, the Purchasing Entity, in its’ sole option shall have the right to either (1) request
immediate replacement of the person, or (2) immediately terminate the Participating Addendum and
any related service agreement.
9. Access to Security Logs and Reports: The Contractor shall provide reports on a schedule specified in
the SLA to the Purchasing Entity in a format as specified in the SLA agreed to by both the Contractor and
the Purchasing Entity. Reports shall include latency statistics, user access, user access IP address, user
access history and security logs for all public jurisdiction files related to this Master Agreement and
applicable Participating Addendum.
10. Contract Audit: The Contractor shall allow the Purchasing Entity to audit conformance to the Master
Agreement terms. The Purchasing Entity may perform this audit or contract with a third party at its
discretion and at the Purchasing Entity’s expense.
11. Data Center Audit: The Contractor shall perform an independent audit of its data centers at least
annually at its expense, and provide an unredacted version of the audit report upon request to a
Purchasing Entity. The Contractor may remove its proprietary information from the unredacted version.
A Service Organization Control (SOC) 2 audit report or approved equivalent sets the minimum level of a
third‐party audit.
12. Change Control and Advance Notice: The Contractor shall give a minimum forty eight (48) hour
advance notice (or as determined by a Purchasing Entity and included in the SLA) to the Purchasing
Entity of any upgrades (e.g., major upgrades, minor upgrades, system changes) that may impact service
availability and performance. A major upgrade is a replacement of hardware, software or firmware with
a newer or better version in order to bring the system up to date or to improve its characteristics. It
usually includes a new version number.

Contractor will make updates and upgrades available to Purchasing Entity at no additional costs when
Contractor makes such updates and upgrades generally available to its users.
No update, upgrade or other charge to the Service may decrease the Service’s functionality, adversely
affect Purchasing Entity’s use of or access to the Service, or increase the cost of the Service to the
Purchasing Entity.
Contractor will notify the Purchasing Entity at least sixty (60) days in advance prior to any major update
or upgrade.
13. Security: As requested by a Purchasing Entity, the Contractor shall disclose its non‐proprietary
system security plans (SSP) or security processes and technical limitations to the Purchasing Entity such
that adequate protection and flexibility can be attained between the Purchasing Entity and the
Contractor. For example: virus checking and port sniffing — the Purchasing Entity and the Contractor
shall understand each other’s roles and responsibilities.
14. Non‐disclosure and Separation of Duties: The Contractor shall enforce separation of job duties,
require commercially reasonable non‐disclosure agreements, and limit staff knowledge of Purchasing
Entity data to that which is absolutely necessary to perform job duties.
15. Import and Export of Data: The Purchasing Entity shall have the ability to import or export data in
piecemeal or in entirety at its discretion without interference from the Contractor at any time during the
term of Contractor’s contract with the Purchasing Entity. This includes the ability for the Purchasing
Entity to import or export data to/from other Contractors. Contractor shall specify if Purchasing Entity is
required to provide its’ own tools for this purpose, including the optional purchase of Contractors tools
if Contractors applications are not able to provide this functionality directly.
16. Responsibilities and Uptime Guarantee: The Contractor shall be responsible for the acquisition and
operation of all hardware, software and network support related to the services being provided. The
technical and professional activities required for establishing, managing and maintaining the
environments are the responsibilities of the Contractor. The system shall be available 24/7/365 (with
agreed‐upon maintenance downtime), and provide service to customers as defined in the SLA.
17. Subcontractor Disclosure: Contractor shall identify all of its strategic business partners related to
services provided under this Master Agreement, including but not limited to all subcontractors or other
entities or individuals who may be a party to a joint venture or similar agreement with the Contractor,
and who shall be involved in any application development and/or operations.
18. Right to Remove Individuals: The Purchasing Entity shall have the right at any time to require that
the Contractor remove from interaction with Purchasing Entity any Contractor representative who the
Purchasing Entity believes is detrimental to its working relationship with the Contractor. The Purchasing
Entity shall provide the Contractor with notice of its determination, and the reasons it requests the
removal. If the Purchasing Entity signifies that a potential security violation exists with respect to the
request, the Contractor shall immediately remove such individual. The Contractor shall not assign the

person to any aspect of the Master Agreement or future work orders without the Purchasing Entity’s
consent.
19. Business Continuity and Disaster Recovery: The Contractor shall provide a business continuity and
disaster recovery plan upon request and ensure that the Purchasing Entity’s recovery time objective
(RTO) of XXX hours/days is met. (XXX hour/days shall be provided to Contractor by the Purchasing
Entity.) Contractor must work with the Purchasing Entity to perform an annual Disaster Recovery test
and take action to correct any issues detected during the test in a time frame mutually agreed between
the Contractor and the Purchasing Entity.
20. Compliance with Accessibility Standards: The Contractor shall comply with and adhere to
Accessibility Standards of Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 1973, or any other state
laws or administrative regulations identified by the Participating Entity.
21. Web Services: The Contractor shall use Web services exclusively to interface with the Purchasing
Entity’s data in near real time.
22. Encryption of Data at Rest: The Contractor shall ensure hard drive encryption consistent with
validated cryptography standards as referenced in FIPS 140‐2, Security Requirements for Cryptographic
Modules for all Personal Data, unless the Purchasing Entity approves in writing for the storage of
Personal Data on a Contractor portable device in order to accomplish work as defined in the statement
of work.
23. Subscription Terms: Contractor grants to a Purchasing Entity a license to: (i) access and use the
Service for its business purposes; (ii) for SaaS, use underlying software as embodied or used in the
Service; and (iii) view, copy, upload and download (where applicable), and use Contractor’s
documentation.
No Contractor terms, including standard click through license or website terms or use of privacy policy,
shall apply to Purchasing Entities unless such terms are included in this Master Agreement.

Exhibit 3 to the Master Agreement: Infrastructure‐as‐a‐Service
1. Data Ownership: The Purchasing Entity will own all right, title and interest in its data that is related to
the Services provided by this Master Agreement. The Contractor shall not access Purchasing Entity user
accounts or Purchasing Entity data, except (1) in the course of data center operations, (2) in response to
service or technical issues, (3) as required by the express terms of this Master Agreement, Participating
Addendum, SLA, and/or other contract documents, or (4) at the Purchasing Entity’s written request.
Contractor shall not collect, access, or use user‐specific Purchasing Entity Data except as strictly
necessary to provide Service to the Purchasing Entity. No information regarding a Purchasing Entity’s
use of the Service may be disclosed, provided, rented or sold to any third party for any reason unless
required by law or regulation or by an order of a court of competent jurisdiction. This obligation shall
survive and extend beyond the term of this Master Agreement.
2. Data Protection: Protection of personal privacy and data shall be an integral part of the business
activities of the Contractor to ensure there is no inappropriate or unauthorized use of Purchasing Entity
information at any time. To this end, the Contractor shall safeguard the confidentiality, integrity and
availability of Purchasing Entity information and comply with the following conditions:
a. The Contractor shall implement and maintain appropriate administrative, technical and
organizational security measures to safeguard against unauthorized access, disclosure or theft
of Personal Data and Non‐Public Data. Such security measures shall be in accordance with
recognized industry practice and not less stringent than the measures the Contractor applies to
its own Personal Data and Non‐Public Data of similar kind.
b. All data obtained by the Contractor in the performance of the Master Agreement shall
become and remain the property of the Purchasing Entity.
c. All Personal Data shall be encrypted at rest and in transit with controlled access. Unless
otherwise stipulated, the Contractor is responsible for encryption of the Personal Data. Any
stipulation of responsibilities will identify specific roles and responsibilities and shall be included
in the service level agreement (SLA), or otherwise made a part of the Master Agreement.
d. Unless otherwise stipulated, the Contractor shall encrypt all Non‐Public Data at rest and in
transit. The Purchasing Entity shall identify data it deems as Non‐Public Data to the Contractor.
The level of protection and encryption for all Non‐Public Data shall be identified in the SLA.
e. At no time shall any data or processes — that either belong to or are intended for the use of a
Purchasing Entity or its officers, agents or employees — be copied, disclosed or retained by the
Contractor or any party related to the Contractor for subsequent use in any transaction that
does not include the Purchasing Entity.
f. The Contractor shall not use any information collected in connection with the Services issued
from this Master Agreement for any purpose other than fulfilling the Services.

3. Data Location: The Contractor shall provide its services to the Purchasing Entity and its end users
solely from data centers in the U.S. Storage of Purchasing Entity data at rest shall be located solely in
data centers in the U.S. The Contractor shall not allow its personnel or contractors to store Purchasing
Entity data on portable devices, including personal computers, except for devices that are used and kept
only at its U.S. data centers. The Contractor shall permit its personnel and contractors to access
Purchasing Entity data remotely only as required to provide technical support. The Contractor may
provide technical user support on a 24/7 basis using a Follow the Sun model, unless otherwise
prohibited in a Participating Addendum.
4. Security Incident or Data Breach Notification: The Contractor shall inform the Purchasing Entity of
any security incident or data breach related to Purchasing Entity’s Data within the possession or control
of the Contractor and related to the service provided under the Master Agreement, Participating
Addendum, or SLA. Such notice shall include, to the best of Contractor’s knowledge at that time, the
persons affected, their identities, and the Confidential Information and Data disclosed, or shall include if
this information is unknown.
a. Security Incident Reporting Requirements: The Contractor shall report a security incident to
the Purchasing Entity identified contact immediately as soon as possible or promptly without
out reasonable delay, or as defined in the SLA.
b. Breach Reporting Requirements: If the Contractor has actual knowledge of a confirmed data
breach that affects the security of any purchasing entity’s content that is subject to applicable
data breach notification law, the Contractor shall (1) as soon as possible or promptly without
out reasonable delay notify the Purchasing Entity, unless shorter time is required by applicable
law, and (2) take commercially reasonable measures to address the data breach in a timely
manner.
5. Breach Responsibilities: This section only applies when a Data Breach occurs with respect to Personal
Data within the possession or control of the Contractor and related to the service provided under the
Master Agreement, Participating Addendum, or SLA.
a. The Contractor, unless stipulated otherwise, shall immediately notify the appropriate
Purchasing Entity identified contact by telephone in accordance with the agreed upon security
plan or security procedures if it reasonably believes there has been a security incident.
b. The Contractor, unless stipulated otherwise, shall promptly notify the appropriate Purchasing
Entity identified contact within 24 hours or sooner by telephone, unless shorter time is required
by applicable law, if it has confirmed that there is, or reasonably believes that there has been a
data breach. The Contractor shall (1) cooperate with the Purchasing Entity as reasonably
requested by the Purchasing Entity to investigate and resolve the Data Breach, (2) promptly
implement necessary remedial measures, if necessary, and (3) document responsive actions
taken related to the Data Breach, including any post‐incident review of events and actions taken
to make changes in business practices in providing the services, if necessary.

c. Unless otherwise stipulated, if a Data Breach is a direct result of Contractor’s breach of its
contractual obligation to encrypt Personal Data or otherwise prevent its release, the Contractor
shall bear the costs associated with (1) the investigation and resolution of the data breach; (2)
notifications to individuals, regulators or others required by federal and state laws or as
otherwise agreed to; (3) a credit monitoring service required by state (or federal) law or as
otherwise agreed to; (4) a website or a toll‐free number and call center for affected individuals
required by federal and state laws — all not to exceed the average per record per person cost
calculated for data breaches in the United States (currently $217 per record/person) in the most
recent Cost of Data Breach Study: Global Analysis published by the Ponemon Institute at the
time of the data breach; and (5) complete all corrective actions as reasonably determined by
Contractor based on root cause.
6. Notification of Legal Requests: The Contractor shall contact the Purchasing Entity upon receipt of any
electronic discovery, litigation holds, discovery searches and expert testimonies related to the
Purchasing Entity’s data under the Master Agreement, or which in any way might reasonably require
access to the data of the Purchasing Entity. The Contractor shall not respond to subpoenas, service of
process and other legal requests related to the Purchasing Entity without first notifying and obtaining
the approval of the Purchasing Entity, unless prohibited by law from providing such notice.
7. Termination and Suspension of Service:
a. In the event of an early termination of the Master Agreement, Participating or SLA, Contractor
shall allow for the Purchasing Entity to retrieve its digital content and provide for the
subsequent secure disposal of the Purchasing Entity’s digital content.
b. During any period of service suspension, the Contractor shall not take any action to
intentionally erase or otherwise dispose of any of the Purchasing Entity’s data.
c. In the event of early termination of any Services or agreement in entirety, the Contractor shall
not take any action to intentionally erase any Purchasing Entity’s data for a period of 1) 45 days
after the effective date of termination, if the termination is for convenience; or 2) 60 days after
the effective date of termination, if the termination is for cause. After such day period, the
Contractor shall have no obligation to maintain or provide any Purchasing Entity data and shall
thereafter, unless legally prohibited, delete all Purchasing Entity data in its systems or otherwise
in its possession or under its control. In the event of either termination for cause, the Contractor
will impose no fees for access and retrieval of digital content to the Purchasing Entity.
d. The Purchasing Entity shall be entitled to any post termination assistance generally made
available with respect to the services, unless a unique data retrieval arrangement has been
established as part of an SLA.
e. Upon termination of the Services or the Agreement in its entirety, Contractor shall securely
dispose of all Purchasing Entity’s data in all of its forms, such as disk, CD/ DVD, backup tape and
paper, unless stipulated otherwise by the Purchasing Entity. Data shall be permanently deleted

and shall not be recoverable, according to National Institute of Standards and Technology
(NIST)‐approved methods. Certificates of destruction shall be provided to the Purchasing Entity.
8. Background Checks:
a. Upon the request of the Purchasing Entity, the Contractor shall conduct criminal background
checks and not utilize any staff, including subcontractors, to fulfill the obligations of the Master
Agreement who have been convicted of any crime of dishonesty, including but not limited to
criminal fraud, or otherwise convicted of any felony or misdemeanor offense for which
incarceration for up to 1 year is an authorized penalty. The Contractor shall promote and
maintain an awareness of the importance of securing the Purchasing Entity’s information among
the Contractor’s employees and agents.
b. The Contractor and the Purchasing Entity recognize that security responsibilities are shared.
The Contractor is responsible for providing a secure infrastructure. The Purchasing Entity is
responsible for its secure guest operating system, firewalls and other logs captured within the
guest operating system. Specific shared responsibilities are identified within the SLA.
c. If any of the stated personnel providing services under a Participating Addendum is not
acceptable to the Purchasing Entity in its sole opinion as a result of the background or criminal
history investigation, the Purchasing Entity, in its’ sole option shall have the right to either (1)
request immediate replacement of the person, or (2) immediately terminate the Participating
Addendum and any related service agreement.
9. Access to Security Logs and Reports:
a. The Contractor shall provide reports on a schedule specified in the SLA to the Contractor
directly related to the infrastructure that the Contractor controls upon which the Purchasing
Entity’s account resides. Unless otherwise agreed to in the SLA, the Contractor shall provide the
public jurisdiction a history or all API calls for the Purchasing Entity account that includes the
identity of the API caller, the time of the API call, the source IP address of the API caller, the
request parameters and the response elements returned by the Contractor. The report will be
sufficient to enable the Purchasing Entity to perform security analysis, resource change tracking
and compliance auditing
b. The Contractor and the Purchasing Entity recognize that security responsibilities are shared.
The Contractor is responsible for providing a secure infrastructure. The Purchasing Entity is
responsible for its secure guest operating system, firewalls and other logs captured within the
guest operating system. Specific shared responsibilities are identified within the SLA.
10. Contract Audit: The Contractor shall allow the Purchasing Entity to audit conformance to the Master
Agreement terms. The Purchasing Entity may perform this audit or contract with a third party at its
discretion and at the Purchasing Entity’s expense.

11. Data Center Audit: The Contractor shall perform an independent audit of its data centers at least
annually and at its own expense, and provide an unredacted version of the audit report upon request.
The Contractor may remove its proprietary information from the unredacted version. For example, a
Service Organization Control (SOC) 2 audit report would be sufficient.
12. Change Control and Advance Notice: The Contractor shall give a minimum forty eight (48) hour
advance notice (or as determined by a Purchasing Entity and included in the SLA) to the Purchasing
Entity of any upgrades (e.g., major upgrades, minor upgrades, system changes) that may impact service
availability and performance. A major upgrade is a replacement of hardware, software or firmware with
a newer or better version in order to bring the system up to date or to improve its characteristics. It
usually includes a new version number.
Contractor will make updates and upgrades available to Purchasing Entity at no additional costs when
Contractor makes such updates and upgrades generally available to its users.
No update, upgrade or other charge to the Service may decrease the Service’s functionality, adversely
affect Purchasing Entity’s use of or access to the Service, or increase the cost of the Service to the
Purchasing Entity.
Contractor will notify the Purchasing Entity at least sixty (60) days in advance prior to any major update
or upgrade.
13. Security: As requested by a Purchasing Entity, the Contractor shall disclose its non‐proprietary
system security plans (SSP) or security processes and technical limitations to the Purchasing Entity such
that adequate protection and flexibility can be attained between the Purchasing Entity and the
Contractor. For example: virus checking and port sniffing — the Purchasing Entity and the Contractor
shall understand each other’s roles and responsibilities.
14. Non‐disclosure and Separation of Duties: The Contractor shall enforce separation of job duties,
require commercially reasonable non‐disclosure agreements, and limit staff knowledge of Purchasing
Entity data to that which is absolutely necessary to perform job duties.
15. Import and Export of Data: The Purchasing Entity shall have the ability to import or export data in
piecemeal or in entirety at its discretion without interference from the Contractor at any time during the
term of Contractor’s contract with the Purchasing Entity. This includes the ability for the Purchasing
Entity to import or export data to/from other Contractors. Contractor shall specify if Purchasing Entity is
required to provide its’ own tools for this purpose, including the optional purchase of Contractors tools
if Contractors applications are not able to provide this functionality directly.
16. Responsibilities and Uptime Guarantee: The Contractor shall be responsible for the acquisition and
operation of all hardware, software and network support related to the services being provided. The
technical and professional activities required for establishing, managing and maintaining the
environments are the responsibilities of the Contractor. The system shall be available 24/7/365 (with
agreed‐upon maintenance downtime), and provide service to customers as defined in the SLA.

17. Subcontractor Disclosure: Contractor shall identify all of its strategic business partners related to
services provided under this Master Agreement, including but not limited to all subcontractors or other
entities or individuals who may be a party to a joint venture or similar agreement with the Contractor,
and who shall be involved in any application development and/or operations.
18. Business Continuity and Disaster Recovery: The Contractor shall provide a business continuity and
disaster recovery plan upon request and ensure that the Purchasing Entity’s recovery time objective
(RTO) of XXX hours/days is met. (XXX hour/days shall be provided to Contractor by the Purchasing
Entity.) Contractor must work with the Purchasing Entity to perform an annual Disaster Recovery test
and take action to correct any issues detected during the test in a time frame mutually agreed between
the Contractor and the Purchasing Entity.
19. Subscription Terms: Contractor grants to a Purchasing Entity a license to: (i) access and use the
Service for its business purposes; (ii) for IaaS, use underlying software as embodied or used in the
Service; and (iii) view, copy, upload and download (where applicable), and use Contractor’s
documentation.
No Contractor terms, including standard click through license or website terms or use of privacy policy,
shall apply to Purchasing Entities unless such terms are included in this Master Agreement.

Exhibit 2 to the Master Agreement: Platform‐as‐a‐Service
1. Data Ownership: The Purchasing Entity will own all right, title and interest in its data that is related to
the Services provided by this Master Agreement. The Contractor shall not access Purchasing Entity user
accounts or Purchasing Entity data, except (1) in the course of data center operations, (2) in response to
service or technical issues, (3) as required by the express terms of this Master Agreement, Participating
Addendum, SLA, and/or other contract documents, or (4) at the Purchasing Entity’s written request.
Contractor shall not collect, access, or use user‐specific Purchasing Entity Data except as strictly
necessary to provide Service to the Purchasing Entity. No information regarding a Purchasing Entity’s
use of the Service may be disclosed, provided, rented or sold to any third party for any reason unless
required by law or regulation or by an order of a court of competent jurisdiction. This obligation shall
survive and extend beyond the term of this Master Agreement.
2. Data Protection: Protection of personal privacy and data shall be an integral part of the business
activities of the Contractor to ensure there is no inappropriate or unauthorized use of Purchasing Entity
information at any time. To this end, the Contractor shall safeguard the confidentiality, integrity and
availability of Purchasing Entity information and comply with the following conditions:
a. The Contractor shall implement and maintain appropriate administrative, technical and
organizational security measures to safeguard against unauthorized access, disclosure or theft
of Personal Data and Non‐Public Data. Such security measures shall be in accordance with
recognized industry practice and not less stringent than the measures the Contractor applies to
its own Personal Data and Non‐Public Data of similar kind.
b. All data obtained by the Contractor in the performance of the Master Agreement shall
become and remain the property of the Purchasing Entity.
c. All Personal Data shall be encrypted at rest and in transit with controlled access. Unless
otherwise stipulated, the Contractor is responsible for encryption of the Personal Data. Any
stipulation of responsibilities will identify specific roles and responsibilities and shall be included
in the service level agreement (SLA), or otherwise made a part of the Master Agreement.
d. Unless otherwise stipulated, the Contractor shall encrypt all Non‐Public Data at rest and in
transit. The Purchasing Entity shall identify data it deems as Non‐Public Data to the Contractor.
The level of protection and encryption for all Non‐Public Data shall be identified in the SLA.
e. At no time shall any data or processes — that either belong to or are intended for the use of a
Purchasing Entity or its officers, agents or employees — be copied, disclosed or retained by the
Contractor or any party related to the Contractor for subsequent use in any transaction that
does not include the Purchasing Entity.
f. The Contractor shall not use any information collected in connection with the Services issued
from this Master Agreement for any purpose other than fulfilling the Services.

3. Data Location: The Contractor shall provide its services to the Purchasing Entity and its end users
solely from data centers in the U.S. Storage of Purchasing Entity data at rest shall be located solely in
data centers in the U.S. The Contractor shall not allow its personnel or contractors to store Purchasing
Entity data on portable devices, including personal computers, except for devices that are used and kept
only at its U.S. data centers. The Contractor shall permit its personnel and contractors to access
Purchasing Entity data remotely only as required to provide technical support. The Contractor may
provide technical user support on a 24/7 basis using a Follow the Sun model, unless otherwise
prohibited in a Participating Addendum.
4. Security Incident or Data Breach Notification: The Contractor shall inform the Purchasing Entity of
any security incident or data breach within the possession and control of the Contractor and related to
the service provided under the Master Agreement, Participating Addendum, or SLA. Such notice shall
include, to the best of Contractor’s knowledge at that time, the persons affected, their identities, and
the Confidential Information and Data disclosed, or shall include if this information is unknown.
a. Incident Response: The Contractor may need to communicate with outside parties regarding a
security incident, which may include contacting law enforcement, fielding media inquiries and
seeking external expertise as mutually agreed upon, defined by law or contained in the Master
Agreement, Participating Addendum, or SLA. Discussing security incidents with the Purchasing
Entity should be handled on an urgent as‐needed basis, as part of Contractor’s communication
and mitigation processes as mutually agreed, defined by law or contained in the Master
Agreement, Participating Addendum, or SLA.
b. Security Incident Reporting Requirements: Unless otherwise stipulated, the Contractor shall
immediately report a security incident related to its service under the Master Agreement,
Participating Addendum, or SLA to the appropriate Purchasing Entity.
c. Breach Reporting Requirements: If the Contractor has actual knowledge of a confirmed data
breach that affects the security of any Purchasing Entity data that is subject to applicable data
breach notification law, the Contractor shall (1) promptly notify the appropriate Purchasing
Entity within 24 hours or sooner, unless shorter time is required by applicable law, and (2) take
commercially reasonable measures to address the data breach in a timely manner
5. Breach Responsibilities: This section only applies when a Data Breach occurs with respect to Personal
Data within the possession or control of the Contractor.
a. The Contractor, unless stipulated otherwise, shall immediately notify the appropriate
Purchasing Entity identified contact by telephone in accordance with the agreed upon security
plan or security procedures if it reasonably believes there has been a security incident.
b. The Contractor, unless stipulated otherwise, shall promptly notify the appropriate Purchasing
Entity identified contact within 24 hours or sooner by telephone, unless shorter time is required
by applicable law, if it has confirmed that there is, or reasonably believes that there has been a
data breach. The Contractor shall (1) cooperate with the Purchasing Entity as reasonably

requested by the Purchasing Entity to investigate and resolve the data breach, (2) promptly
implement necessary remedial measures, if necessary, and (3) document responsive actions
taken related to the data breach, including any post‐incident review of events and actions taken
to make changes in business practices in providing the services, if necessary.
c. Unless otherwise stipulated, if a Data Breach is a direct result of Contractor’s breach of its
contractual obligation to encrypt Personal Data or otherwise prevent its release, the Contractor
shall bear the costs associated with (1) the investigation and resolution of the data breach; (2)
notifications to individuals, regulators or others required by federal and state laws or as
otherwise agreed to; (3) a credit monitoring service required by state (or federal) law or as
otherwise agreed to; (4) a website or a toll‐free number and call center for affected individuals
required by federal and state laws — all not to exceed the average per record per person cost
calculated for data breaches in the United States (currently $217 per record/person) in the most
recent Cost of Data Breach Study: Global Analysis published by the Ponemon Institute at the
time of the data breach; and (5) complete all corrective actions as reasonably determined by
Contractor based on root cause.
6. Notification of Legal Requests: The Contractor shall contact the Purchasing Entity upon receipt of any
electronic discovery, litigation holds, discovery searches and expert testimonies related to the
Purchasing Entity’s data under the Master Agreement, or which in any way might reasonably require
access to the data of the Purchasing Entity. The Contractor shall not respond to subpoenas, service of
process and other legal requests related to the Purchasing Entity without first notifying and obtaining
the approval of the Purchasing Entity, unless prohibited by law from providing such notice.
7. Termination and Suspension of Service:
a. In the event of an early termination of the Master Agreement, Participating or SLA, Contractor
shall allow for the Purchasing Entity to retrieve its digital content and provide for the
subsequent secure disposal of the Purchasing Entity’s digital content.
b. During any period of service suspension, the Contractor shall not take any action to
intentionally erase or otherwise dispose of any of the Purchasing Entity’s data.
c. In the event of early termination of any Services or agreement in entirety, the Contractor shall
not take any action to intentionally erase any Purchasing Entity’s data for a period of 1) 45 days
after the effective date of termination, if the termination is for convenience; or 2) 60 days after
the effective date of termination, if the termination is for cause. After such day period, the
Contractor shall have no obligation to maintain or provide any Purchasing Entity data and shall
thereafter, unless legally prohibited, delete all Purchasing Entity data in its systems or otherwise
in its possession or under its control. In the event of either termination for cause, the Contractor
will impose no fees for access and retrieval of digital content to the Purchasing Entity.

d. The Purchasing Entity shall be entitled to any post termination assistance generally made
available with respect to the services, unless a unique data retrieval arrangement has been
established as part of an SLA.
e. Upon termination of the Services or the Agreement in its entirety, Contractor shall securely
dispose of all Purchasing Entity’s data in all of its forms, such as disk, CD/ DVD, backup tape and
paper, unless stipulated otherwise by the Purchasing Entity. Data shall be permanently deleted
and shall not be recoverable, according to National Institute of Standards and Technology
(NIST)‐approved methods. Certificates of destruction shall be provided to the Purchasing Entity.
8. Background Checks:
a. Upon the request of the Purchasing Entity, the Contractor shall conduct criminal background
checks and not utilize any staff, including subcontractors, to fulfill the obligations of the Master
Agreement who have been convicted of any crime of dishonesty, including but not limited to
criminal fraud, or otherwise convicted of any felony or misdemeanor offense for which
incarceration for up to 1 year is an authorized penalty. The Contractor shall promote and
maintain an awareness of the importance of securing the Purchasing Entity’s information among
the Contractor’s employees and agents.
b. The Contractor and the Purchasing Entity recognize that security responsibilities are shared.
The Contractor is responsible for providing a secure infrastructure. The Purchasing Entity is
responsible for its secure guest operating system, firewalls and other logs captured within the
guest operating system. Specific shared responsibilities are identified within the SLA.
c. If any of the stated personnel providing services under a Participating Addendum is not
acceptable to the Purchasing Entity in its sole opinion as a result of the background or criminal
history investigation, the Purchasing Entity, in its’ sole option shall have the right to either (1)
request immediate replacement of the person, or (2) immediately terminate the Participating
Addendum and any related service agreement.
9. Access to Security Logs and Reports:
a. The Contractor shall provide reports on a schedule specified in the SLA to the Purchasing
Entity in a format as specified in the SLA and agreed to by both the Contractor and the
Purchasing Entity. Reports will include latency statistics, user access, user access IP address, user
access history and security logs for all Purchasing Entity files related to the Master Agreement,
Participating Addendum, or SLA.
b. The Contractor and the Purchasing Entity recognize that security responsibilities are shared.
The Contractor is responsible for providing a secure infrastructure. The Purchasing Entity is
responsible for its secure guest operating system, firewalls and other logs captured within the
guest operating system. Specific shared responsibilities are identified within the SLA.

10. Contract Audit: The Contractor shall allow the Purchasing Entity to audit conformance to the Master
Agreement terms. The Purchasing Entity may perform this audit or contract with a third party at its
discretion and at the Purchasing Entity’s expense.
11. Data Center Audit: The Contractor shall perform an independent audit of its data centers at least
annually at its expense, and provide an unredacted version of the audit report upon request to a
Purchasing Entity. The Contractor may remove its proprietary information from the unredacted version.
A Service Organization Control (SOC) 2 audit report or approved equivalent sets the minimum level of a
third‐party audit.
12. Change Control and Advance Notice: The Contractor shall give a minimum forty eight (48) hour
advance notice (or as determined by a Purchasing Entity and included in the SLA) to the Purchasing
Entity of any upgrades (e.g., major upgrades, minor upgrades, system changes) that may impact service
availability and performance. A major upgrade is a replacement of hardware, software or firmware with
a newer or better version in order to bring the system up to date or to improve its characteristics. It
usually includes a new version number.
Contractor will make updates and upgrades available to Purchasing Entity at no additional costs when
Contractor makes such updates and upgrades generally available to its users.
No update, upgrade or other charge to the Service may decrease the Service’s functionality, adversely
affect Purchasing Entity’s use of or access to the Service, or increase the cost of the Service to the
Purchasing Entity.
Contractor will notify the Purchasing Entity at least sixty (60) days in advance prior to any major update
or upgrade.
13. Security: As requested by a Purchasing Entity, the Contractor shall disclose its non‐proprietary
system security plans (SSP) or security processes and technical limitations to the Purchasing Entity such
that adequate protection and flexibility can be attained between the Purchasing Entity and the
Contractor. For example: virus checking and port sniffing — the Purchasing Entity and the Contractor
shall understand each other’s roles and responsibilities.
14. Non‐disclosure and Separation of Duties: The Contractor shall enforce separation of job duties,
require commercially reasonable non‐disclosure agreements, and limit staff knowledge of Purchasing
Entity data to that which is absolutely necessary to perform job duties.
15. Import and Export of Data: The Purchasing Entity shall have the ability to import or export data in
piecemeal or in entirety at its discretion without interference from the Contractor at any time during the
term of Contractor’s contract with the Purchasing Entity. This includes the ability for the Purchasing
Entity to import or export data to/from other Contractors. Contractor shall specify if Purchasing Entity is
required to provide its’ own tools for this purpose, including the optional purchase of Contractors tools
if Contractors applications are not able to provide this functionality directly.

16. Responsibilities and Uptime Guarantee: The Contractor shall be responsible for the acquisition and
operation of all hardware, software and network support related to the services being provided. The
technical and professional activities required for establishing, managing and maintaining the
environments are the responsibilities of the Contractor. The system shall be available 24/7/365 (with
agreed‐upon maintenance downtime), and provide service to customers as defined in the SLA.
17. Subcontractor Disclosure: Contractor shall identify all of its strategic business partners related to
services provided under this Master Agreement, including but not limited to all subcontractors or other
entities or individuals who may be a party to a joint venture or similar agreement with the Contractor,
and who shall be involved in any application development and/or operations.
18. Business Continuity and Disaster Recovery: The Contractor shall provide a business continuity and
disaster recovery plan upon request and ensure that the Purchasing Entity’s recovery time objective
(RTO) of XXX hours/days is met. (XXX hour/days shall be provided to Contractor by the Purchasing
Entity.) Contractor must work with the Purchasing Entity to perform an annual Disaster Recovery test
and take action to correct any issues detected during the test in a time frame mutually agreed between
the Contractor and the Purchasing Entity.
19. Compliance with Accessibility Standards: The Contractor shall comply with and adhere to
Accessibility Standards of Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 1973 or any other state
laws or administrative regulations identified by the Participating Entity..
20. Web Services: The Contractor shall use Web services exclusively to interface with the Purchasing
Entity’s data in near real time.
21. Encryption of Data at Rest: The Contractor shall ensure hard drive encryption consistent with
validated cryptography standards as referenced in FIPS 140‐2, Security Requirements for Cryptographic
Modules for all Personal Data as identified in the SLA, unless the Contractor presents a justifiable
position that is approved by the Purchasing Entity that Personal Data, is required to be stored on a
Contractor portable device in order to accomplish work as defined in the scope of work.
22. Subscription Terms: Contractor grants to a Purchasing Entity a license to: (i) access and use the
Service for its business purposes; (ii) for PaaS, use underlying software as embodied or used in the
Service; and (iii) view, copy, upload and download (where applicable), and use Contractor’s
documentation.
No Contractor terms, including standard click through license or website terms or use of privacy policy,
shall apply to Purchasing Entities unless such terms are included in this Master Agreement.
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Section Title: Cost Proposal
9.1 (M)
Given that technology products generally depreciate over time and go through typical product lifecycles, it is
more favorable for Purchasing Entities to have the Master Agreement be based on minimum discounts off the
Offeror’s’ commercially published pricelists versus fixed pricing. In addition, Offerors must have the ability to
update and refresh their respective price books, as long as the agreed-upon discounts are fixed. Minimum
guaranteed contract discounts do not preclude an Offeror and/or its authorized resellers from providing deeper
or additional, incremental discounts at their sole discretion.
Offeror must identify its cost proposal as “Cost Proposal – CH16012 Cloud solutions”. No specific format is
required for an Offeror’s price schedule; however the Offeror must provide and list a discount from its
government pricing catalog. New discount levels may be offered for new services that become available during
the term of the Master Agreement.
Pricing catalogs should include the price structures of the cloud solutions models and deployment models that it
intends to provide including the types of data it is able to hold under each model. Pricing must be all-inclusive of
infrastructure and software costs and management of infrastructure, network, OS, and software.
The Lead State understands that each Offeror may have its own pricing models and schedules for the Services
described in the RFP. It is the intent to of the RFP to allow price schedules that are viewed in the traditional line
item structure or price schedule that have pay-as-you-go characteristics.
An Offeror’s price catalog should be clear and readable. Participating Entities, in reviewing an Offeror’s Master
Agreement, will take into account the discount offered by the Offeror along with the transparent, publicly
available, up-to-date pricing and tools that will allow customers to evaluate their pricing.
Individual Participating Addendums will use the cost proposals pricing as a base and may negotiate an adjusted
rate. Any negotiated Participating Addendum rates, exclusive of taxes or any individual state’s administrative
fee, shall not exceed the submitted cost proposal rates.
Offeror’s price catalog should be broken into category for each service category. For example if an Offeror
provides a SaaS offering then its price catalog should be divided into education SaaS offerings, e-procurement
SaaS offerings, information SaaS offering, etc.
Some Participating Entities may desire to use an Offeror for other related application modifications to optimize
or deploy cloud solutions applications. Responses to the RFP must include hourly rates by job specialty for use by
Participating Entities for these types of database/application administration, systems engineering &
configuration services and consulting throughout the contract period. The hourly rates should be a fully
burdened rate that includes labor, per diem, travel, overhead, and any other costs related to the service. The
specific rate (within a range) charged for each proposed contracted service would be the lowest rate shown
unless justified in writing and approved by the Lead State. Any of these valued-added services must be included
in your cost proposal, e.g., by an hourly rate.
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Attachment G – Cost Schedule
_________________________________________________________________________________________________

Solicitation Number CH16012
NASPO ValuePoint Cloud Solutions RFP
Cloud Solutions By Category. Specify Discount Percent % Offered for products in each category.
Highest discount will apply for products referenced in detail listings for multiple categories. Provide a
detailed product offering for each category.
Software as a Service

Discount % ___3___

Infrastructure as a Service

Discount % ___3___

Platform as a Services

Discount % ___3___

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Additional Value Added Services:
Maintenance Services
Onsite Hourly Rate $ ___205.58______
Remote Hourly Rate $ __103.97______
Professional Services
•

Deployment Services

Onsite Hourly Rate $ ____217.65_____
Remote Hourly Rate $ ___121.19_____

•

Consulting/Advisory Services

Onsite Hourly Rate $ ____267.84_____
Remote Hourly Rate $ ___152.43_____

•

Architectural Design Services

Onsite Hourly Rate $ ____267.84_____
Remote Hourly Rate $ ___152.43_____

•

Statement of Work Services

Onsite Hourly Rate $ ____217.65_____
Remote Hourly Rate $ ___121.19_____

Partner Services

Onsite Hourly Rate $ ____N/A_______
Remote Hourly Rate $ ___251.49_____

Training Deployment Services

Onsite Hourly Rate $ ___205.58______
Online Hourly Rate $ ___103.97______
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Product Offerings
Software as a Service
•

eXpedite (mobile inspection software)

•

early childhood integrated data systems

Infrastructure as a Service
•

Private Cloud

•

Public Cloud

•

Community Cloud

•

Hybrid Cloud

•

AWS Partner

Platform as a Services
•

Dynamics CRM
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Σεχτιον Τιτλε: Τεχηνιχαλ Ρεσπονσε
8.1 (Μ)(Ε) Τεχηνιχαλ Ρεθυιρεmεντσ
Ιφ αππλιχαβλε το αν Οφφερορ’σ Σολυτιον, αν Οφφερορ mυστ προϖιδε α ποιντ βψ ποιντ ρεσπονσεσ το εαχη τεχηνιχαλ
ρεθυιρεmεντ δεmονστρατινγ ιτσ τεχηνιχαλ χαπαβιλιτιεσ. Ιφ α τεχηνιχαλ ρεθυιρεmεντ ισ νοτ αππλιχαβλε το αν Οφφερορ’σ
Σολυτιον τηεν τηε Οφφερορ mυστ εξπλαιν ωηψ τηε τεχηνιχαλ ρεθυιρεmεντ ισ νοτ αππλιχαβλε.
Affirm your understanding of, and willingness to comply with, the requirements of Attachments C & D.
8.1.1
Οφφερορ mυστ ιδεντιφψ τηε χλουδ σερϖιχε mοδελ(σ) ανδ δεπλοψmεντ mοδελ(σ) ιτ ιντενδσ το προϖιδε το Ελιγιβλε Υσερσ.
Σεε Ατταχηmεντ D.
TCC proposes Infrastructure as a Service as the cloud service and deployment model for the State of Utah.
TCC’s Network and Managed Services discipline assures that optimal system performance and security for
applications which are mission-critical to our clients.
TCC leverages a secure, state-of-the-art data center, resident ITIL professionals and economies of scale to
develop, manage, and maintain several application hosting systems. TCC uses ITIL methods to be a step above
dedicated hosting. Managed infrastructure from TCC includes daily management of the hardware, operating
systems and standardized applications to ensure optimal performance, as well as system upgrades and updates
to ensure your systems are operating efficiently. TCC’s network and managed services include the following:

:
Ινσταλλινγ ανδ χονφιγυρινγ ηαρδωαρε ανδ βαχκ−οφφιχε σοφτωαρε
Virtual and physical servers, firewalls, routers, switches, tape drives and backup media,
anti-virus software, imaging system hardware and software, and the suite of Microsoft
Windows Server and SQL Server products
Domain name administration including ordering and maintenance of domain names
and zone files, configuration of hostnames and URLs, and SSL certificate services

Προϖιδινγ εσσεντιαλ mαιντενανχε τασκσ
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Backup monitoring, tape exchanges and periodic test restores, antivirus monitoring
and update maintenance, event log monitoring for Windows servers, regularly
updated security patches, website and data base availability monitoring
Break/fix and support work as needed

Actively driven Information System Security Management for business areas of
government
Building and maintaining secured hosted environments, developing secure software
applications, and performing Disaster Recovery services
Multi-layered approach to security and services
Reliable tools applied with best practices to minimize security risk
Segmented network design and deployment of the “principle of least privilege” access
model; isolating information areas from one another
Audit trail and audit analysis confirm the success of our efforts

8.1.2
Φορ τηε πυρποσεσ οφ τηε ΡΦΠ, mεετινγ τηε ΝΙΣΤ εσσεντιαλ χηαραχτεριστιχσ ισ α πριmαρψ χονχερν. Ασ συχη, δεσχριβε
ηοω ψουρ προποσεδ σολυτιον(σ) mεετ τηε φολλοωινγ χηαραχτεριστιχσ, ασ δεφινεδ ιν ΝΙΣΤ Σπεχιαλ Πυβλιχατιον 800−145:
-

-

-

AWS provides an On-Demand Self-Service portal through their AWS Management Console. The Console
facilitates cloud management for all aspects of your AWS account, including monitoring your monthly spending
by service, managing security credentials, or even setting up new IAM Users.
-

AWS provides a Board Network Access through the AWS Management console and the AWS Console Mobile
app, user can quickly and easily view your existing resources, including CloudWatch alarms, and perform
operational tasks from your mobile device.
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F

1

I

R

-

AWS provides the flexibility to place instances and store data within multiple geographic regions as well as
across multiple availability zones within each region. Each availability zone is designed as an independent failure
zone. This computing resources are pooled together to serve multiple consumers using multiple-tenant
model, with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to
consumer demand. The resources include among others storage, processing, memory, network
bandwidth, virtual machines and email services.
-

AWS can be rapidly and elastically provisioned, in some cases automatically, to quickly scale out and rapidly
released to quickly scale in. To the consumer, the capabilities available for provisioning often appear to be
unlimited and can be purchased in any quantity at any time. AWS provides different solutions such as
Cloudfront, Elastic Beanstalk, and DynamoBD that allow automated provisioning as well as rules to enable users
to manually provisions as well.
-

The Billing and Cost Management service provides features that you can use to estimate and plan your AWS
costs, receive alerts if your costs exceed a threshold that you set, assess your biggest investments in AWS
resources, and, if you work with multiple AWS accounts, simplify your accounting. The AWS Billing and Cost
Management console includes the no-cost Cost Explorer tool for viewing your AWS cost data as a graph. With
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Cost Explorer you can filter graphs by API operations, Availability Zones, AWS service, custom cost allocation
tags, Amazon EC2 instance type, purchase options, region, or, if you use Consolidated Billing, by linked account.
8.1.3
Οφφερορ mυστ ιδεντιφψ φορ εαχη Σολυτιον τηε συβχατεγοριεσ τηατ ιτ οφφερσ φορ εαχη σερϖιχε mοδελ. Φορ εξαmπλε ιφ αν
Οφφερορ προϖιδεσ α ΣααΣ οφφερινγ τηεν ιτ σηουλδ βε διϖιδεδ ιντο εδυχατιον ΣααΣ οφφερινγσ, ε−προχυρεmεντ ΣααΣ
οφφερινγσ, ινφορmατιον ΣααΣ οφφερινγ, ετχ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amazon CloudFront
Amazon DynamoDB
Amazon EC2 Container Service (ECS)
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Amazon Elastic File System (EFS)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon Glacier
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Route 53
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
Amazon SimpleDB
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
AWS Storage Gateway
AWS WAF (Web Application Firewall)
Elastic Load Balancing
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•

VM Import/Export
:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AWS CloudFormation
Amazon CloudFront
AWS Cloudtrail
AWS Directory Service
Amazon DynamoDB
AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2)
Amazon EC2 Container Service (ECS)
AWS Direct Connect
Amazon EC2 VM Import/Export
AWS Cloud Hardware Security Model (HSM)
Elastic Load Balancing (ELB)
Amazon Elastic File System (EFS)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon Glacier
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
AWS Route 53
Amazon SimpleDB
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
AWS Storage Gateway
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
AWS WAF
Web Application Firewall
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
The underlying physical infrastructure (including GovCloud) and the AWS Management Environment
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amazon CloudFront
Amazon DynamoDB
Amazon EC2 Container Service (ECS)
Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Amazon Elastic File System (EFS)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon Glacier
Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (RDS)
Amazon Route 53
Amazon Simple Email Service (SES)
Amazon Simple Queue Service (SQS)
Amazon Simple Storage Service (S3)
Amazon Simple Workflow Service (SWF)
Amazon SimpleDB
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudTrail
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
AWS Identity and Access Management (IAM)
AWS Key Management Service (KMS)
AWS Storage Gateway
AWS WAF (Web Application Firewall)
Elastic Load Balancing
VM Import/Export

8.1.4
Ασ αππλιχαβλε το αν Οφφερορ’σ προποσαλ, Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ ωιλλινγνεσσ το χοmπλψ ωιτη, τηε ρεθυιρεmεντσ οφ
Ατταχηmεντσ Χ & D.
TCC protects all security aspects of this project by establishing and strictly adhering to project specific policies
and procedures established on the basis of standards published by the United States Department of Commerce,
Computer Security Division, Information Technology Laboratory and National Institute of Standards and
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Technology (NIST). The Federal Information Processing Standards Publication 199 (FIPS PUB 199) provides
direction on the classification level of government information systems containing confidential and personal
information. Due to the confidentiality level of the system data at rest and in transit within the proposed
system, TCC shall design a solution to meet the requirements defined in NIST SP 800-53 Revision 3 as amended
and applicable.
TCC actively manages the security requirements through development and ongoing maintenance of a crossover
document which correlates the solution against the NIST SP 800-53 requirements. These activities are managed
through the application of project specific TCC policies and procedures which govern the implementation and
measurement of technical, administrative, and physical safeguards. Compliance with the policies and
procedures are enforced by the regular monitoring and review of security related deliverables by the project
security officer and the TCC security executive.
Control procedures for this project regulate access to both the data residing in the information system and the
process for allowing individuals access to the system. This includes regulating how data is accessed by
individuals and interdependent systems. Access to the proposed systems is controlled by the establishment
and strict adherence to procedures restricting access to only those individuals who are approved. Restrictions
of privileges within the application ensure that users only have access to the data necessary to complete their
assigned tasks. Technical controls designed specifically for this project monitor, at a minimum, general access,
unsuccessful login attempts, user access trends, and intrusion attempts from both internal and external threat
sources.
All of the Cloud Service Based Models offered by TCC follow the NIST definition of cloud computing found in
NIST Special Publication 800-145.
8.1.5
Ασ αππλιχαβλε το αν Οφφερορ’σ προποσαλ, Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτσ οφφερινγσ αδηερε το τηε σερϖιχεσ, δεφινιτιονσ,
ανδ δεπλοψmεντ mοδελσ ιδεντιφιεδ ιν τηε Σχοπε οφ Σερϖιχεσ, ιν Ατταχηmεντ D.
TCC provides hosting, maintenance, and support for state government clients. TCC employs industry standard
software development techniques and processes to ensure that each system is deployed to provide security for
its user community. We currently host and support over 1500 servers for our clients. TCC has experience
hosting critical web applications and is accustomed to maintaining similar or higher levels of service.
Our Network Operations Group consists of ITIL and CISSP certified staff. TCC has experience with deploying
highly available environments in a secure manner. We have worked in multiple similar state government
environments and are familiar with the standards and methodologies that should be used during
implementation. Our Infrastructure as a Service offe3ring uses proven processes for anti-virus updates,
installation of software patches, data backups, disaster relief preparation, monitoring of uptime and
performance, software license administration, lifecycle management and documentation of these procedures.
Cloud Services makes up over thirty percent of TCC’s annual revenue. We currently provide cloud services to a
dozen different agencies across four different states coast to coast. TCC has been providing cloud services to
state government agencies for over ten years and continues to innovate and improve our cloud solutions. Our
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staff have several and continue to pursue AWS certifications as we continue to expand our presence as an AWS
Partner.

8.2 (Ε) Συβχοντραχτορσ
8.2.1
Οφφερορσ mυστ εξπλαιν ωηετηερ τηεψ ιντενδ το προϖιδε αλλ χλουδ σολυτιονσ διρεχτλψ ορ τηρουγη τηε υσε οφ
Συβχοντραχτορσ. Ηιγηερ ποιντσ mαψ βε εαρνεδ βψ προϖιδινγ αλλ σερϖιχεσ διρεχτλψ ορ βψ προϖιδινγ δεταιλσ οφ ηιγηλψ
θυαλιφιεδ Συβχοντραχτορσ; λοωερ σχορεσ mαψ βε εαρνεδ φορ φαιλυρε το προϖιδε δεταιλεδ πλανσ φορ προϖιδινγ σερϖιχεσ
ορ φαιλυρε το προϖιδε δεταιλ ρεγαρδινγ σπεχιφιχ Συβχοντραχτορσ. Ανψ Συβχοντραχτορ τηατ αν Οφφερορ χηοοσεσ το υσε
ιν φυλφιλλινγ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε ΡΦΠ mυστ αλσο mεετ αλλ Αδmινιστρατιϖε, Βυσινεσσ ανδ Τεχηνιχαλ Ρεθυιρεmεντσ
οφ τηε ΡΦΠ, ασ αππλιχαβλε το τηε Σολυτιονσ προϖιδεδ.
TCC does not intend to utilize subcontractors for this effort. TCC is able to deliver all services without the use of
subcontractors.
8.2.2
Οφφερορ mυστ δεσχριβε τηε εξτεντ το ωηιχη ιτ ιντενδσ το υσε συβχοντραχτορσ το περφορm χοντραχτ ρεθυιρεmεντσ.
Ινχλυδε εαχη ποσιτιον προϖιδινγ σερϖιχε ανδ προϖιδε α δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ ηοω τηε συβχοντραχτορσ αρε
αντιχιπατεδ το βε ινϖολϖεδ υνδερ τηε Μαστερ Αγρεεmεντ.
TCC does not intend to utilize subcontractors for this effort.
8.2.3
Ιφ τηε συβχοντραχτορ ισ κνοων, προϖιδε τηε θυαλιφιχατιονσ οφ τηε συβχοντραχτορ το προϖιδε τηε σερϖιχεσ; ιφ νοτ,
δεσχριβε ηοω ψου ωιλλ γυαραντεε σελεχτιον οφ α συβχοντραχτορ τηατ mεετσ τηε εξπεριενχε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε ΡΦΠ.
Ινχλυδε α δεσχριπτιον οφ ηοω τηε Οφφερορ ωιλλ ενσυρε τηατ αλλ συβχοντραχτορσ ανδ τηειρ εmπλοψεεσ ωιλλ mεετ αλλ
Στατεmεντ οφ Wορκ ρεθυιρεmεντσ.
TCC does not intend to utilize subcontractors for this effort.

8.3 (Ε) Wορκινγ ωιτη Πυρχηασινγ Εντιτιεσ
8.3.1
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ωιλλ ωορκ ωιτη Πυρχηασινγ Εντιτιεσ βεφορε, δυρινγ, ανδ αφτερ α Dατα Βρεαχη, ασ
δεφινεδ ιν τηε Ατταχηmεντσ ανδ Εξηιβιτσ. Ινχλυδε ινφορmατιον συχη ασ:
•
•
•
•
•

Περσοννελ ωηο ωιλλ βε ινϖολϖεδ ατ ϖαριουσ σταγεσ, ινχλυδε δεταιλ ον ηοω τηε Χοντραχτ Μαναγερ ιν Σεχτιον
7 ωιλλ βε ινϖολϖεδ;
Ρεσπονσε τιmεσ;
Προχεσσεσ ανδ τιmελινεσ;
Μετηοδσ οφ χοmmυνιχατιον ανδ ασσιστανχε; ανδ
Οτηερ ινφορmατιον ϖιταλ το υνδερστανδινγ τηε σερϖιχε ψου προϖιδε.
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Security is an essential component of information privacy. It is one of the basic principles of fair information
practice: Organizations that collect or manage individuals’ Personal Information should use security safeguards
to protect that information against unauthorized access, use, disclosure, modification or destruction.
Implementing an effective information security program is essential for an organization to fulfill its
responsibility to the individuals who entrust it with their Personal Information. It is the best way to reduce the
risk of exposing individuals to the possibility of identity theft. It is also the best way to reduce the risk of
exposing the organization to the damage to its reputation and finances resulting from an information security
breach.
The following sections provide procedures to follow in preparing for, detecting and reacting to a security
breach. Sections I and II are activities that agencies should engage in immediately to protect data from a
security breach and prepare the agency for a security breach. Section III and IV are activities that take place if a
security breach has occurred.

While an organization’s information security program may be unique to its situation, there are recognized basic
components of a comprehensive, multilayered program to protect Personal Information from unauthorized
access. An organization should protect the confidentiality of Personal Information whether it pertains to
members of the public, employees or other individuals. For both paper and electronic records, these
components include physical, technical and administrative safeguards. The items below are examples and each
item will need reviewed at time of scope creation and contract formation. This is not an exclusive nor
exhaustive list, merely a representation of practices:
1. Collect the minimum amount of Personal Information necessary to accomplish the business purposes,
and retain it for the minimum time necessary.
2. Collect notification contact information (mailing address and/or e-mail address) from individuals when
notice-triggering Personal Information is collected. If the procedure calls for contacting affected
individuals by e-mail, obtain the individuals’ prior written consent to the use of e-mail for that purpose.
3. Create an inventory of records systems, critical computing systems, databases, files and storage media
containing Personal Information. Include laptops and handheld devices used to store Personal
Information.
4. Classify Personal Information in records systems according to sensitivity (notice-triggering, private
information and High-Risk Personal Information). Identify systems containing Notice-Triggering
Information and those containing High-Risk Personal Information in the inventory.
5. Use physical and technological security safeguards as appropriate to protect Personal Information,
particularly High-Risk Personal Information such as Social Security number, driver’s license number,
Washington state identification card number, financial account numbers and any associated passwords
and PIN numbers, other financial information, and health information, in paper as well as electronic
records.
a. Authorize Workforce Members to have access to only the specific categories of Personal
Information that are required by their job responsibilities.
b. Where possible, use technological means to restrict internal access to specific categories of
Personal Information (e.g. access rights).
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c. Monitor Workforce Member access to notice-triggering and High-Risk Personal Information (e.g.
via system audit logs).
d. Immediately remove access privileges of former Workforce Members.
6. Promote awareness of security and privacy policies and procedures through training and
communications. TCC mandates monthly training for its employees on a reoccurring basis.
7. Use intrusion detection/prevention technology and procedures to ensure rapid detection of
unauthorized access to High-Risk Personal Information. OIRM offers Host Intrusion Detection services to
agencies for servers and workstations. This service can assist in protecting databases and systems
containing High-Risk Personal Information. Host intrusion detection can identify unauthorized attempts
to obtain such information. For information on Host Intrusion Detection systems contact the Chief
Information Security and Privacy Officer.
8. Ensure that audit logging is active on systems and that logs are reviewed regularly. Ensure that logs are
analyzed, unusual access to High-Risk Personal Information is investigated and logs are retained.

Ιδεντιφιχατιον οφ α σεχυριτψ βρεαχη, ρεπορτινγ ανδ νοτιφιχατιον αρε τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ εαχη αγενχψ. Το ενσυρε
τιmελψ νοτιχε το αφφεχτεδ ινδιϖιδυαλσ ωηεν αππροπριατε, τηε φολλοωινγ πραχτιχεσ αρε αmονγ τηοσε τηατ το βε
ινχλυδεδ ιν εϖερψ αγενχψ’σ προχεδυρεσ:
1. Each agency should develop and adopt an incident response plan. This plan should include
methodologies and technology that will assist in identifying the occurrence of a security breach of
Personal Information.
2. Deploy and use all available systems that can assist in detecting and preventing a security breach. This
would include but is not limited to Host Intrusion Prevention Systems (on all workstations and all
mission critical servers or those containing higher risk Personal Information), vulnerability scanners,
encryption systems, Anti-virus and Anti-Spyware tools. Carefully configure alerts and check logs regularly
in order to detect inappropriate activity.
3. Adopt written procedures for internal reporting of security incidents that may involve unauthorized
access to High-Risk Personal Information.
4. Designate one staff member as the Security Breach Coordinator for the agency. This person manages
internal procedures and coordination with the Chief Information Security and Privacy Officer.
5. Regularly train Workforce Members for their roles and responsibilities during incident response.
6. Establish an incident response team. Collect 24/7 contact information for response team members.
Ensure that all team members have this information.
7. Identify responsible individuals in the agency response plan and define key terms.
8. Plan for and use measures to contain, control and correct any security incident that may involve HighRisk Personal Information.

Υναυτηοριζεδ Αχχεσσ:

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205

14

State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012
Ιν δετερmινινγ ωηετηερ υνενχρψπτεδ Νοτιχε−Τριγγερινγ Ινφορmατιον ηασ βεεν ιναππροπριατελψ αχχεσσεδ, ορ ισ
ρεασοναβλψ βελιεϖεδ το ηαϖε βεεν αχχεσσεδ, βψ αν υναυτηοριζεδ περσον, χονσιδερ τηε φολλοωινγ φαχτορσ, αmονγ
οτηερσ:
•
•
•

Ινδιχατιονσ τηατ τηε ινφορmατιον ισ ιν τηε πηψσιχαλ ποσσεσσιον ανδ χοντρολ οφ αν υναυτηοριζεδ περσον,
συχη ασ α λοστ ορ στολεν χοmπυτερ, ΧD, δισκεττε, ρεπορτ ορ οτηερ δεϖιχε ορ mεδια χονταινινγ
υνενχρψπτεδ Ηιγη−Ρισκ Περσοναλ Ινφορmατιον.
Ινδιχατιονσ τηατ τηε ινφορmατιον ηασ βεεν δοωνλοαδεδ, εmαιλεδ, φαξεδ, πριντεδ ορ χοπιεδ βψ αν
υναυτηοριζεδ ινδιϖιδυαλ.
Ινδιχατιονσ τηατ τηε ινφορmατιον ωασ υσεδ βψ αν υναυτηοριζεδ περσον, συχη ασ φραυδυλεντ αχχουντσ
οπενεδ ορ ινστανχεσ οφ ιδεντιτψ τηεφτ ρεπορτεδ.

Εαχη αγενχψ mυστ δετερmινε ιτσ οων σπεχιφιχ mετηοδολογψ φορ ιδεντιφψινγ συχη α σεχυριτψ βρεαχη. Ονχε ιτ ηασ
βεεν δετερmινεδ τηατ Περσοναλ Ινφορmατιον mαψ ηαϖε βεεν αχχεσσεδ βψ αν υναυτηοριζεδ περσον τηε φολλοωινγ
προχεδυρε βεγινσ:
Αγενχψ Αχτιϖιτιεσ:
Agencies may augment the following notification process with additional notification steps.
1.
2.
3.
4.
5.

Data Custodian or person detecting unauthorized access notifies Data Owner.
Data Owner notifies IT group (ITSDM, IT Manager, TMB member, etc.).
Data Owner notifies agency management (Department/Division Manager, BMC member, etc.).
TMB/BMC member notifies agency Security Breach Coordinator.
Data Owner and Data Custodian completes the following incident forms and presents them to the
Security Breach Coordinator.
6. Security Breach Coordinator completes the following incident forms.
7. Security Breach Coordinator provides Chief Information Security and Privacy Officer (CISPO) with copies
of all report forms.

The CISPO will notify and coordinate with the following agencies (if necessary). Actions taken will be
documented in the Security Breach Communications Log for law enforcement and debrief sessions.
1. Security Breach Coordinator
• Receives incident reports
• Provides ongoing status reports
• Authorizes notification process. Unless investigation is underway by a designated law enforcement
agency, this authorization will be provided within 10 business days of CISPO notification of
incident.
8.3.2
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ωιλλ νοτ ενγαγε ιν νορ περmιτ ιτσ αγεντσ το πυση αδωαρε, σοφτωαρε, ορ mαρκετινγ νοτ
εξπλιχιτλψ αυτηοριζεδ βψ τηε Παρτιχιπατινγ Εντιτψ ορ τηε Μαστερ Αγρεεmεντ.
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TCC will not engage in nor permit its agents to push adware, software, or marketing not explicitly authorized by
the Participating Entity or the Master Agreement. TCC also recommends that Participating Entities should allow
antivirus and antimalware updates whether through change management or through a review panel to push
updates as needed to maintain a best practice security model.
8.3.3
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηετηερ ιτσ αππλιχατιον−ηοστινγ ενϖιρονmεντσ συππορτ α υσερ τεστ/σταγινγ ενϖιρονmεντ
τηατ ισ ιδεντιχαλ το προδυχτιον.
Running development and test workloads on Amazon Web Services enables you to remove hardware-based
resource constraints to quickly create developer environments and expand your testing machine fleet.
Customers get instant access to machines that you can configure any way you want and you only pay for what
you use. This allows customers to stand and deploy new environments that run on exactly the same
infrastructure standards that your production environment utilizes.
8.3.4
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηετηερ ορ νοτ ιτσ χοmπυτερ αππλιχατιονσ ανδ Wεβ σιτεσ αρε βε αχχεσσιβλε το πεοπλε ωιτη
δισαβιλιτιεσ, ανδ mυστ χοmπλψ ωιτη Παρτιχιπατινγ εντιτψ αχχεσσιβιλιτψ πολιχιεσ ανδ τηε Αmεριχανσ ωιτη Dισαβιλιτψ Αχτ,
ασ αππλιχαβλε.
TCC understands the importance of providing a user experience that is compliant with Section 508 standards
for accessibility. TCC is completely able to meet or exceed the minimum requirements of the standards noted
in Requirement 8.3.4 in the development of the requested software. As part of its testing processes, TCC
utilizes assistive technology testing software JAWS to ensure that its software meets or exceeds minimum
standards of accessibility.
8.3.5
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηετηερ ορ νοτ ιτσ αππλιχατιονσ ανδ χοντεντ δελιϖερεδ τηρουγη Wεβ βροωσερσ αρε βε
αχχεσσιβλε υσινγ χυρρεντ ρελεασεδ ϖερσιονσ οφ mυλτιπλε βροωσερ πλατφορmσ (συχη ασ Ιντερνετ Εξπλορερ, Φιρεφοξ,
Χηροmε, ανδ Σαφαρι) ατ mινιmυm.
TCC’s applications and content delivered through Web browsers are accessible using the current and past two
released versions of Internet Explorer, Firefox, Chrome and Safari. TCC shall support the state’s security
strategies by building to and maintaining compliance with both the minimum information security requirements
established by the state and the National Institute for Standards and Technology (NIST) Special Publication 80053 Rev. 4: Security Controls for Federal Information Systems and Organizations moderate-level security
controls.
8.3.6
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ωιλλ, πριορ το τηε εξεχυτιον οφ α Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ, mεετ ωιτη τηε Πυρχηασινγ
Εντιτψ ανδ χοοπερατε ανδ ηολδ α mεετινγ το δετερmινε ωηετηερ ανψ σενσιτιϖε ορ περσοναλ ινφορmατιον ωιλλ βε
στορεδ ορ υσεδ βψ τηε Οφφερορ τηατ ισ συβϕεχτ το ανψ λαω, ρυλε ορ ρεγυλατιον προϖιδινγ φορ σπεχιφιχ χοmπλιανχε
οβλιγατιονσ.
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TCC will perform due diligence through meetings and cooperation with the Purchasing Entity to determine the
sensitivity of the data that will be managed and how to protect it. TCC is prepared to perform Data Discovery
exercises to help the Purchasing Entity find and protect sensitive information quickly and cost effectively. TCC
has experience working with highly sensitive data and knows where it should reside within the environments.
8.3.7
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ανψ προϕεχτ σχηεδυλε πλανσ ορ ωορκ πλανσ τηατ Οφφερορσ υσε ιν ιmπλεmεντινγ τηειρ Σολυτιονσ
ωιτη χυστοmερσ. Οφφερορσ σηουλδ ινχλυδε τιmελινεσ φορ δεϖελοπινγ, τεστινγ, ανδ ιmπλεmεντινγ Σολυτιονσ φορ
χυστοmερσ.
Please refer to the sample Work Breakdown Structure included in Appendix E.

8.4 (Ε) Χυστοmερ Σερϖιχε
8.4.1
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιν δεταιλ ηοω ιτ ενσυρεσ εξχελλεντ χυστοmερ σερϖιχε ισ προϖιδεδ το Πυρχηασινγ Εντιτιεσ.
Ινχλυδε:
•
•
•

Θυαλιτψ ασσυρανχε mεασυρεσ;
Εσχαλατιον πλαν φορ αδδρεσσινγ προβλεmσ ανδ/ορ χοmπλαιντσ; ανδ
Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ (ΣΛΑ).

TCC creates a Contract Compliance Matrix which contains all business requests as outlined by the State in the
RFP, Contract and Charter. Using the Contract Compliance Matrix, TCC tracks each request throughout the
development life cycle to ensure compliance. This document is located on SharePoint which is made available
for the State to review as needed. For each business request, there is associated supporting documentation,
also stored in SharePoint, which details how the requirement was met.
A contract compliance report, similar to the example included below, is available on SharePoint:

ID

Description

Expected
Result

Actual
Result

Analysis (A), Test
(T), Inspection (I),
Document (D)

FR.1
FR.2
FR.3
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To ensure compliance in the delivery of all requirements of this RFP, TCC adheres to a Quality Assurance Plan
which consists of the following five standardized and repeatable processes:

Ρεθυιρεmεντσ
Dεφινιτιον ανδ
Αγρεεmεντ

Dοχυmεντατιον
Μαιντενανχε
ανδ Ρεποσιτορψ

Χοmπλιανχε
Εϖαλυατιον

Χηανγε Χοντορλ
ανδ Ρισκ
Ασσεσσmεντ

Χοντινυουσ
Προϕεχτ
Μονιτορινγ ,
Χοντρολ ανδ
Χοmmυνιχατιον

•

A successful transition of services from one vendor to another requires significant time, effort and
commitment from both the incumbent vendor and the new vendor. Transition periods are critical as
they may require various levels of the transferring of necessary knowledge, documentation, data, and
files. The first and most important step in a transition is Requirements Definition and Agreement.
During this process, TCC works closely with subject matter experts as well as the incumbent vendor to
clearly define and document the project requirements as well as develop traceability measures which
enhance status reporting and evaluation of project progress.
•

Project documentation provides all of the information required to initiate, plan, execute, monitor, and
complete the project in a timely and cost-effective manner. TCC is committed to the maintenance and
continuous updating of the project documentation library, which resides on TCC’s SharePoint repository.
All project documentation is maintained and updated to ensure State and vendor personnel always have
access to the most up-to-date and accurate information. TCC has developed proven procedures and
processes to ensure that client data and project documentation is properly and routinely archived and
protected from loss, unauthorized access or destruction.
•
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The purpose of project monitoring and control is to provide an understanding of the project’s progress
so that appropriate corrective actions can be taken when the project’s performance deviates
significantly from the plan. A project’s documented plan is the basis for monitoring activities,
communicating status, and taking corrective action. Progress is determined by comparing actual work
product, effort, cost, and schedule to the plan at prescribed milestones or control levels within the
project schedule or work breakdown structure (WBS). TCC understands that project visibility enables
timely corrective action is taken when project risks or issues are identified. TCC’s strategy in achieving
effective project monitoring, control, and communication is to submit weekly status reports along with
project plan progress and the contract compliance matrix.
•

The executed contract and requirements outlined in the RFP are modified only by a written Change
Order. All approved and rejected change requests are documented in the Change Request Log and
maintained on the TCC SharePoint site. The change management process is followed to ensure that
each change introduced to the project is appropriately defined, evaluated and approved prior to
implementation.
TCC adheres to a risk management process wherein risks to the project are formally identified,
quantified and managed throughout the duration of the project. The key to this process is completing a
series of tasks intended to reduce the likelihood of occurrence and the severity of impact of each risk.
•

TCC affirms that we are capable of furnishing all necessary services required to successfully complete all
of the tasks and work requirements and produce the high quality deliverables described in this proposal.
We leverage our in-house expertise as well as the expertise from any subcontractors to fulfill the
requirements at the highest level of quality.
TCC complies with the all federal laws, regulations, policies, standards and guidelines. As a contractor
with several State governments, we are experienced with staying abreast of current, new and revised
laws, regulations, etc.
Our team adheres to the practice of constant process review and evaluation. Through our
comprehensive reporting practices, project management methodologies utilized and clearly defined
communication procedures TCC is confident that the compliance evaluation process is efficient,
thorough and beneficial, resulting in a successful project implementation.

Τηε πυρποσε οφ φορmαλιζινγ τηεσε προχεδυρεσ αχχοmπλισηεσ τηε φολλοωινγ βενεφιτσ:
•
•

Μινιmιζεδ ουταγε τιmε
Προπερ χοmmυνιχατιον ανδ χοορδινατιον οφ ινχιδεντ ρεσολυτιον αχτιϖιτιεσ
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•
•
•

Προπερ ινχιδεντ νοτιφιχατιον ανδ εσχαλατιον
Ιmπροϖεδ ενδ−υσερ προδυχτιϖιτψ
Βασισ φορ χαπτυρινγ Εξπεριενχε ανδ mαινταινινγ α κνοωλεδγε βασε

Ινχιδεντ Μαναγεmεντ Λιφε Χψχλε
Identify – Incident is identified and realized, the incident management life cycle begins. Incidents can
originate from end-users, developers, testers, etc… The owner of the incident then gathers the proper data
relative to the incident, assigns the severity level, and begins to enter a ticket into the TCC’s ticketing system
Analyze – During this phase of the process, Root Cause Analysis (see below) is performed.
Resolve – From RCA a resolution to the incident can be identified. A change record may be required to
document any change required to resolve the incident. This process will vary depending on the particular
application and the severity level of the incident.
Communicate – Inform the interested parties on how and why the incident occurred, and the solution to fix
it. Document lessons learned and capture the solution in the knowledge base.

Σεϖεριτψ Λεϖελ Χλασσιφιχατιον
–
A Critical/Severity 1 (SEV1) incident has one or more of the following characteristics.
•
•
•
•
•
•

The incident has a major business impact
Normal business operations cannot be conducted
Multiple end-users cannot run a production application
The affected end-user is high profile (as defined)
The incident cannot be circumvented
Work around does not exist
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Process:
• Immediate notification to Project Manager/Technical Lead
• Incident takes precedent over all work
• Identify solution
• Communicate to project team and stakeholders
• Notify TCC Executive Leadership of incident within 24 hours
• Corrective Action Plan created by Project Manager
• Enter issue into Help Desk / Incident Tracking system

–
A Critical/Severity 2 (SEV2) incident has one or more of the following characteristics.
•
•
•
•
•

The incident has substantial business impact
Normal business operations are severely impeded
The application/system functions, but usability is severely limited for multiple end-users
The application/system has experienced continual or repeated incidents
Work around does not exist

Process:
• Immediate notification to Project Manager/Technical Lead
• Incident takes precedent over all other work
• Identify solution
• Communicate to project team and stakeholders
• Corrective Action Plan created by Project Manager
• Enter issue into system

–
A Critical/Severity 3 (SEV3) incident has one or more of the following characteristics.
•
•
•
•
•

The incident has limited business impact
Normal business operations are minimally impeded
The end-user can run the application but has lost some functionality
The incident is not continual or repeated
Work around exists

Process:
• Root Cause Analysis performed to identify the issue
• Identify solution
• Enter issue into system
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–
A Critical/Severity 4 (SEV4) incident has one or more of the following characteristics.
•
•
•
•
•

The incident has no business impact
Normal business operations are not impeded
The end-user can run the application
The request is an end-user inquiry only
Work around exists

Process:
• Root Cause Analysis performed to identify the issue
• Identify solution
• Enter into system
ΤΧΧ Ινχιδεντ Εσχαλατιον
Τιερ 1
Ινχιδεντσ φουνδ ανδ ρεπορτεδ το τηε Ηελπ Dεσκ ατ τηε Τιερ 1 λεϖελ αρε εασιλψ ρεσολϖεδ βψ τηε Ηελπ Dεσκ
Τεχηνιχιαν. Τηε Ηελπ Dεσκ τεχηνιχιαν ωιλλ λογ τηισ ινχιδεντ ανδ ρεσολυτιον. Wορκ αρουνδ ισ εσταβλισηεδ.
Οπεν ισσυεσ τηατ αρε νοτ ρεσολϖεδ αρε εσχαλατεδ το Τιερ 2.
Τιερ 2
Ινχιδεντσ φουνδ ανδ ρεπορτεδ το τηε Ηελπ Dεσκ ατ τηε Τιερ 2 λεϖελ ρεθυιρε αππλιχατιον ηελπ δεσκ ινϖεστιγατιον.
Wορκ αρουνδ ισ εσταβλισηεδ. Ηελπ Dεσκ τεχηνιχιαν ωιλλ εσχαλατε τηε χασε το Τιερ 3 ιφ υναβλε το ρεσολϖε.
Τιερ 3
Ινχιδεντσ φουνδ ανδ ρεπορτεδ το τηε Τιερ 3 λεϖελ ρεθυιρε ινϖεστιγατιον βψ τηε τεχηνιχαλ λεαδ οφ τηε προγραm.
Τιερ 3 ωιλλ ενγαγε τηε Νετωορκ Οπερατιονσ Γρουπ ατ τηισ λεϖελ. Τηε Προϕεχτ Μαναγερ ισ αλερτεδ το τηισ ισσυε
ανδ φολλοωσ τηε προγρεσσ οφ τηε ινχιδεντ υντιλ ρεσολυτιον ιδεντιφιεδ.

TCC performs due diligence through meetings and cooperation with the Purchasing Entity to determine the
sensitivity of the data that will be managed and how to protect it. TCC is prepared to perform Data Discovery
exercises to help the Purchasing Entity find and protect sensitive information quickly and cost effectively. TCC
has experience working with highly sensitive data and knows where it should reside within the environments.
TCC has provide a copy of our Service Level Agreement template in Appendix B of this proposal.
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8.4.2
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ αβιλιτψ το χοmπλψ ωιτη τηε φολλοωινγ χυστοmερ σερϖιχε ρεθυιρεmεντσ:
α. Ψου mυστ ηαϖε ονε λεαδ ρεπρεσεντατιϖε φορ εαχη εντιτψ τηατ εξεχυτεσ α Παρτιχιπατινγ Αδδενδυm. Χονταχτ
ινφορmατιον σηαλλ βε κεπτ χυρρεντ.
β. Χυστοmερ Σερϖιχε Ρεπρεσεντατιϖε(σ) mυστ βε αϖαιλαβλε βψ πηονε ορ εmαιλ ατ α mινιmυm, φροm 7ΑΜ το
6ΠΜ ον Μονδαψ τηρουγη Συνδαψ φορ τηε αππλιχαβλε τιmε ζονεσ.
χ. Χυστοmερ Σερϖιχε Ρεπρεσεντατιϖε ωιλλ ρεσπονδ το ινθυιριεσ ωιτηιν ονε βυσινεσσ δαψ.
δ. Ψου mυστ προϖιδε δεσιγν σερϖιχεσ φορ τηε αππλιχαβλε χατεγοριεσ.
ε. Ψου mυστ προϖιδε Ινσταλλατιον Σερϖιχεσ φορ τηε αππλιχαβλε χατεγοριεσ.
TCC is able to comply with all of the above customer service requirements. TCC will provide a lead
representative for each entity that executes a Participating Addendum, and contact information will be kept
current.
TCC will provide help desk support phone or email at a minimum, from 7AM to 6PM on Monday through
Sunday for the applicable time zones. Help Desk representatives will respond to inquiries within one business
day.
TCC’s Help Desk discipline provides prompt, reliable support that aligns with our client’s standards and
expectations. Our incident management and ticketing system makes it easy to report incidents, and we
promptly respond and manage each one through to resolution. TCC’s staff are highly skilled at resolving help
requests without escalation to a higher level of support.

Our Help Desk staff comprises experienced, technical personnel with support training to meet our client’s
exacting standards. Our problem management process is based on proven ITIL methodology and all of our staff
are ITIL certified.
Using a proactive approach, as well as predefined scripts and procedures, our staff works to quickly resolve
incidents. With each user contact the goals are to:
•
•
•
•

Let users know the status of their ticket
Maintain an audit trail of all actions relating to a ticket
Keep our clients informed regarding the state of service via regular reports and service review meetings
Create a satisfied user group
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Basic level of support where service problems are logged into the TCC help desk, triaged,
troubleshooting occurs, and elementary problems are resolved. Examples of this include
basic “how to” questions, hardware diagnostics, password resets, account creation, etc.

This level of support is where incoming customer phone calls or e-mails are logged into
the TCC team helpdesk. The relevant problem or request details are obtained and the call
is routed to an appropriate support resource.

The call is received by the TCC team helpdesk, the call is logged and the caller is directed
to an appropriate resource. These problems usually involve advanced levels of support
that require specialized technical or application expertise.

8.5 (Ε) Σεχυριτψ οφ Ινφορmατιον
8.5.1
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιν δεταιλ τηε mεασυρεσ ψου τακε το προτεχτ δατα. Ινχλυδε α δεσχριπτιον οφ τηε mετηοδ βψ
ωηιχη ψου ωιλλ ηολδ, προτεχτ, ανδ δισποσε οφ δατα φολλοωινγ χοmπλετιον οφ ανψ χοντραχτ σερϖιχεσ.
Amazon EC2 currently utilizes a highly customized version of the Xen hypervisor, taking advantage of
paravirtualization (in the case of Linux guests). Because paravirtualized guests rely on the hypervisor to provide
support for operations that normally require privileged access, the guest OS has no elevated access to the CPU.
The CPU provides four separate privilege modes: 0-3, called rings. Ring 0 is the most privileged and 3 the least.
The host OS executes in Ring 0. However, rather than executing in Ring 0 as most operating systems do, the
guest OS runs in a lesser-privileged Ring 1 and applications in the least privileged Ring 3. This explicit
virtualization of the physical resources leads to a clear separation between guest and hypervisor, resulting in
additional security separation between the two.
Customer instances have no access to raw disk devices, but instead are presented with virtualized disks. The
AWS proprietary disk virtualization layer automatically resets every block of storage used by the customer, so
that one customer’s data is never unintentionally exposed to another. In addition, memory allocated to guests
is scrubbed (set to zero) by the hypervisor when it is unallocated to a guest. The memory is not returned to the
pool of free memory available for new allocations until the memory scrubbing is complete.
AWS recommends customers further protect their data using appropriate means. One common solution is to
run an encrypted file system on top of the virtualized disk device.
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F

2A

M

L

S

Amazon EC2 provides a complete firewall solution; this mandatory inbound firewall is configured in a default
deny-all mode and Amazon EC2 customers must explicitly open the ports needed to allow inbound traffic. The
traffic may be restricted by protocol, by service port, as well as by source IP address (individual IP or Classless
Inter-Domain Routing (CIDR) block).
The firewall can be configured in groups permitting different classes of instances to have different rules.
Consider, for example, the case of a traditional three-tiered web application. The group for the web servers
would have port 80 (HTTP) and/or port 443 (HTTPS) open to the Internet. The group for the application servers
would have port 8000 (application specific) accessible only to the web server group. The group for the database
servers would have port 3306 (MySQL) open only to the application server group. All three groups would permit
administrative access on port 22 (SSH), but only from the customer’s corporate network. Highly secure
applications can be deployed using this expressive mechanism.
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F

3A

S

G

F

The firewall isn’t controlled through the guest OS; rather it requires your X.509 certificate and key to authorize
changes, thus adding an extra layer of security. AWS supports the ability to grant granular access to different
administrative functions on the instances and the firewall, therefore enabling you to implement additional
security through separation of duties. The level of security afforded by the firewall is a function of which ports
you open, and for what duration and purpose. The default state is to deny all incoming traffic, and you should
plan carefully what you will open when building and securing your applications. Well-informed traffic
management and security design are still required on a per-instance basis. AWS further encourages you to
apply additional per-instance filters with host-based firewalls such as IPtables or the Windows Firewall and
VPNs. This can restrict both inbound and outbound traffic.
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8.5.2
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ιντενδσ το χοmπλψ ωιτη αλλ αππλιχαβλε λαωσ ανδ ρελατεδ το δατα πριϖαχψ ανδ σεχυριτψ.
TCC commits that our solutions comply with NIST regarding personally identifiable information (PII) and is
committed to ensure and maintain the confidentiality and security of this data. TCC has developed Personnel
Security policies that apply to the information systems, facilities, communications networks and information
under the control of TCC. The policies apply equally to all users, including: management, end users, system
owners, operators and administrators, developers, and third parties.
Based upon published standards, TCC has developed procedures to protect our clients’ infrastructure and
assets from unauthorized access, information disclosure, duplication, modification, diversion, destruction, loss,
misuse, or theft whether accidental or intentional.
These policies and procedures map directly to the NIST Personnel Security control criteria as defined in NIST
Special Publication 800-53, Revision 4.
These policies and procedures are reviewed with our employees and compliance with the Information Security
Procedures is mandatory. Failure to comply with the Information Security policy and associated standards and
procedures can result in disciplinary action up to and including termination of employment for employees or
termination of contracts for contractors, partners, consultants, and other entities. Legal action also may be
taken for violations of applicable regulations and laws.
8.5.3
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ωιλλ νοτ αχχεσσ α Πυρχηασινγ Εντιτψ’σ υσερ αχχουντσ ορ δατα, εξχεπτ ιν τηε χουρσε οφ
δατα χεντερ οπερατιονσ, ρεσπονσε το σερϖιχε ορ τεχηνιχαλ ισσυεσ, ασ ρεθυιρεδ βψ τηε εξπρεσσ τερmσ οφ τηε Μαστερ
Αγρεεmεντ, τηε αππλιχαβλε Παρτιχιπατινγ Αδδενδυm, ανδ/ορ τηε αππλιχαβλε Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ.
TCC maintains policies that prohibit unauthorized access a Purchasing Entity’s user accounts or data, except in
the course of data center operations, response to service or technical issues, as required by the express terms
of the Master Agreement, the applicable Participating Addendum, and/or the applicable Service Level
Agreement.

8.6 (Ε) Πριϖαχψ ανδ Σεχυριτψ
8.6.1
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ χοmmιτmεντ φορ ιτσ Σολυτιονσ το χοmπλψ ωιτη ΝΙΣΤ, ασ δεφινεδ ιν ΝΙΣΤ Σπεχιαλ
Πυβλιχατιον 800−145, ανδ ανψ οτηερ ρελεϖαντ ινδυστρψ στανδαρδσ, ασ ιτ ρελατεσ το τηε Σχοπε οφ Σερϖιχεσ δεσχριβεδ ιν
Ατταχηmεντ D, ινχλυδινγ συππορτινγ τηε διφφερεντ τψπεσ οφ δατα τηατ ψου mαψ ρεχειϖε.
TCC commits that our solutions comply with NIST regarding personally identifiable information (PII) and is
committed to ensure and maintain the confidentiality and security of this data. TCC has developed Personnel
Security policies that apply to the information systems, facilities, communications networks and information
under the control of TCC. The policies apply equally to all users, including: management, end users, system
owners, operators and administrators, developers, and third parties.
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Based upon published standards, TCC has developed procedures to protect our clients’ infrastructure and
assets from unauthorized access, information disclosure, duplication, modification, diversion, destruction, loss,
misuse, or theft whether accidental or intentional.
These policies and procedures map directly to the NIST Personnel Security control criteria as defined in NIST
Special Publication 800-53, Revision 4.
These policies and procedures are reviewed with our employees and compliance with the Information Security
Procedures is mandatory. Failure to comply with the Information Security policy and associated standards and
procedures can result in disciplinary action up to and including termination of employment for employees or
termination of contracts for contractors, partners, consultants, and other entities. Legal action also may be
taken for violations of applicable regulations and laws.
8.6.2
Οφφερορ mυστ λιστ αλλ γοϖερνmεντ ορ στανδαρδσ οργανιζατιον σεχυριτψ χερτιφιχατιονσ ιτ χυρρεντλψ ηολδσ τηατ αππλψ
σπεχιφιχαλλψ το τηε Οφφερορ’σ προποσαλ, ασ ωελλ ασ τηοσε ιν προχεσσ ατ τιmε οφ ρεσπονσε. Σπεχιφιχαλλψ ινχλυδε ΗΙΠΑΑ,
ΦΕΡΠΑ, ΧϑΙΣ Σεχυριτψ Πολιχψ, ΠΧΙ Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδσ (DΣΣ), ΙΡΣ Πυβλιχατιον 1075, ΦΙΣΜΑ, ΝΙΣΤ 800−53, ΝΙΣΤ ΣΠ
800−171, ανδ ΦΙΠΣ 200 ιφ τηεψ αππλψ.
Amazon Web Services Compliance enables customers to understand the robust controls in place at AWS to
maintain security and data protection in the cloud. As systems are built on top of AWS cloud infrastructure,
compliance responsibilities will be shared. By tying together governance-focused, audit-friendly service features
with applicable compliance or audit standards, AWS Compliance enablers build on traditional programs; helping
customers to establish and operate in an AWS security control environment. The IT infrastructure that AWS
provides to its customers is designed and managed in alignment with security best practices and a variety of IT
security standards, including:
1. SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (formerly SAS 70)
2. SOC 2
3. SOC 3
4. FISMA, DIACAP, and FedRAMP
5. DOD CSM Levels 1-5
6. PCI DSS Level 1
7. ISO 9001 / ISO 27001
8. ITAR
9. FIPS 140-2
10. MTCS Level 3
In addition, the flexibility and control that the AWS platform provides allows customers to deploy solutions that
meet several industry-specific standards, including:
1.
2.
3.
4.

Criminal Justice Information Services (CJIS)
Cloud Security Alliance (CSA)
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205

28

State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012
5. Motion Picture Association of America (MPAA)
AWS provides a wide range of information regarding its IT control environment to customers through white
papers, reports, certifications, accreditations, and other third-party attestations.
8.6.3
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ σεχυριτψ πραχτιχεσ ιν πλαχε το σεχυρε δατα ανδ αππλιχατιονσ, ινχλυδινγ τηρεατσ φροm
ουτσιδε τηε σερϖιχε χεντερ ασ ωελλ ασ οτηερ χυστοmερσ χο−λοχατεδ ωιτηιν τηε σαmε σερϖιχε χεντερ.
Amazon Web Services is responsible for protecting the global infrastructure that runs all of the services offered
in the AWS cloud. This infrastructure is comprised of the hardware, software, networking, and facilities that run
AWS services. Protecting this infrastructure is AWS’s number one priority, and while you can’t visit our data
centers or offices to see this protection firsthand, we provide several reports from third-party auditors who
have verified our compliance with a variety of computer security standards and regulations (for more
information, visit (aws.amazon.com/compliance).
When a storage device has reached the end of its useful life, AWS procedures include a decommissioning
process that is designed to prevent customer data from being exposed to unauthorized individuals. AWS uses
the techniques detailed in DoD 5220.22-M (“National Industrial Security Program Operating Manual “) or NIST
800-88 (“Guidelines for Media Sanitization”) to destroy data as part of the decommissioning process. All
decommissioned magnetic storage devices are degaussed and physically destroyed in accordance with industrystandard practices.
8.6.4
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ δατα χονφιδεντιαλιτψ στανδαρδσ ανδ πραχτιχεσ τηατ αρε ιν πλαχε το ενσυρε δατα
χονφιδεντιαλιτψ. Τηισ mυστ ινχλυδε νοτ ονλψ πρεϖεντιον οφ εξποσυρε το υναυτηοριζεδ περσοννελ, βυτ αλσο mαναγινγ
ανδ ρεϖιεωινγ αχχεσσ τηατ αδmινιστρατορσ ηαϖε το στορεδ δατα. Ινχλυδε ινφορmατιον ον ψουρ ηαρδωαρε πολιχιεσ
(λαπτοπσ, mοβιλε ετχ.).
AWS utilizes a wide variety of automated monitoring systems to provide a high level of service performance and
availability. AWS monitoring tools are designed to detect unusual or unauthorized activities and conditions at
ingress and egress communication points. These tools monitor server and network usage, port scanning
activities, application usage, and unauthorized intrusion attempts. The tools have the ability to set custom
performance metrics thresholds for unusual activity.
The AWS network provides significant protection against traditional network security issues, and you can
implement further protection. The following are a few examples:
AWS API endpoints are hosted on large, Internet-scale, world-class
infrastructure that benefits from the same engineering expertise that has built Amazon into the world’s largest
online retailer. Proprietary DDoS mitigation techniques are used. Additionally, AWS’s networks are multi-homed
across a number of providers to achieve Internet access diversity.
All of the AWS APIs are available via SSL-protected endpoints which provide
server authentication. Amazon EC2 AMIs automatically generate new SSH host certificates on first boot and log
them to the instance’s console. You can then use the secure APIs to call the console and access the host
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certificates before logging into the instance for the first time. We encourage you to use SSL for all of your
interactions with AWS.
Amazon EC2 instances cannot send spoofed network traffic. The AWS-controlled, host-based
firewall infrastructure will not permit an instance to send traffic with a source IP or MAC address other than its
own.
. Unauthorized port scans by Amazon EC2 customers are a violation of the AWS Acceptable Use
Policy. Violations of the AWS Acceptable Use Policy are taken seriously, and every reported violation is
investigated.
It is not possible for a virtual instance running in promiscuous mode to receive
or “sniff” traffic that is intended for a different virtual instance. While you can place your interfaces into
promiscuous mode, the hypervisor will not deliver any traffic to them that is not addressed to them. Even two
virtual instances that are owned by the same customer located on the same physical host cannot listen to each
other’s traffic. Attacks such as ARP cache poisoning do not work within Amazon EC2 and Amazon VPC.
TCC’s Acceptable Use Policy is a universal policy that applies to all Users and all Systems. For some Users and/or
some Systems a more specific policy exists: in such cases the more specific policy has precedence in areas
where they conflict, but otherwise both policies apply on all other points.
This policy covers only internal use of TCC’s systems, and does not cover use of our products or services by
customers or other third parties.
Some aspects of this policy affect areas governed by local legislation in certain countries (e.g., employee privacy
laws): in such cases the need for local legal compliance has clear precedence over this policy within the bounds
of that jurisdiction. In such cases local teams should develop and issue users with a clarification of how the
policy applies locally.
Staff members at TCC who monitor and enforce compliance with this policy are responsible for ensuring that
they remain compliant with relevant local legislation at all times.

8.6.5
Οφφερορ mυστ προϖιδε α δεταιλεδ λιστ οφ τηε τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ, ρεπορτσ, σεχυριτψ χρεδεντιαλσ (ε.γ., ΦεδΡαmπ),
ανδ χερτιφιχατιονσ ρελατινγ το δατα σεχυριτψ, ιντεγριτψ, ανδ οτηερ χοντρολσ.
Amazon Web Services Compliance enables customers to understand the robust controls in place at AWS to
maintain security and data protection in the cloud. As systems are built on top of AWS cloud infrastructure,
compliance responsibilities will be shared. By tying together governance-focused, audit-friendly service features
with applicable compliance or audit standards, AWS Compliance enablers build on traditional programs; helping
customers to establish and operate in an AWS security control environment. The IT infrastructure that AWS
provides to its customers is designed and managed in alignment with security best practices and a variety of IT
security standards, including:
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11. SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (formerly SAS 70)
12. SOC 2
13. SOC 3
14. FISMA, DIACAP, and FedRAMP
15. DOD CSM Levels 1-5
16. PCI DSS Level 1
17. ISO 9001 / ISO 27001
18. ITAR
19. FIPS 140-2
20. MTCS Level 3
In addition, the flexibility and control that the AWS platform provides allows customers to deploy solutions that
meet several industry-specific standards, including:
6. Criminal Justice Information Services (CJIS)
7. Cloud Security Alliance (CSA)
8. Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
9. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
10. Motion Picture Association of America (MPAA)
AWS provides a wide range of information regarding its IT control environment to customers through white
papers, reports, certifications, accreditations, and other third-party attestations.
8.6.6
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ λογγινγ προχεσσ ινχλυδινγ τηε τψπεσ οφ σερϖιχεσ ανδ δεϖιχεσ λογγεδ; τηε εϖεντ τψπεσ
λογγεδ; ανδ τηε ινφορmατιον φιελδσ. Ψου σηουλδ ινχλυδε δεταιλεδ ρεσπονσε ον ηοω ψου πλαν το mαινταιν σεχυριτψ
χερτιφιχατιονσ.
AWS CloudTrail is a web service that records AWS API calls for your account and delivers log files to you. The
recorded information includes the identity of the API caller, the time of the API call, the source IP address of the
API caller, the request parameters, and the response elements returned by the AWS service.
With CloudTrail, you can get a history of AWS API calls for your account, including API calls made via the AWS
Management Console, AWS SDKs, command line tools, and higher-level AWS services (such as AWS
CloudFormation). The AWS API call history produced by CloudTrail enables security analysis, resource change
tracking, and compliance auditing.
8.6.7
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηετηερ ιτ χαν ρεστριχτ ϖισιβιλιτψ οφ χλουδ ηοστεδ δατα ανδ δοχυmεντσ το σπεχιφιχ υσερσ ορ
γρουπσ.
AWS Identity and Access Management (IAM) enables control access to AWS service APIs and to specific
resources. IAM also enables customers to add specific conditions such as time of day to control how a user can
use AWS, their originating IP address, whether they are using SSL, or whether they have authenticated with a
multi-factor authentication device.
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IAM can be used to grant employees and applications federated access to the AWS Management Console and
AWS service APIs, using your existing identity systems such as Microsoft Active Directory. You can use any
identity management solution that supports SAML 2.0, or feel free to use one of our federation samples (AWS
Console SSO or API federation).
AWS Multi Factor Authentication, a security feature available at no extra cost that augments user name and
password credentials. MFA requires users to prove physical possession of a hardware MFA token or MFAenabled mobile device by providing a valid MFA code.

8.6.8
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ νοτιφιχατιον προχεσσ ιν τηε εϖεντ οφ α σεχυριτψ ινχιδεντ, ινχλυδινγ ρελατινγ το τιmινγ,
ινχιδεντ λεϖελσ. Οφφερορ σηουλδ τακε ιντο χονσιδερατιον τηατ Πυρχηασινγ Εντιτιεσ mαψ ηαϖε διφφερεντ νοτιφιχατιον
ρεθυιρεmεντσ βασεδ ον αππλιχαβλε λαωσ ανδ τηε χατεγοριζατιον τψπε οφ τηε δατα βεινγ προχεσσεδ ορ στορεδ.
The Amazon Incident Management team employs industry-standard diagnostic procedures to drive resolution
during business-impacting events. Staff operators provide 24x7x365 coverage to detect incidents and to
manage the impact and resolution.
8.6.9
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ανδ ιδεντιφψ ωηετηερ ορ νοτ ιτ ηασ ανψ σεχυριτψ χοντρολσ, βοτη πηψσιχαλ ανδ ϖιρτυαλ Ζονεσ οφ
Χοντρολ Αρχηιτεχτυρεσ (ΖΟΧΑ), υσεδ το ισολατε ηοστεδ σερϖερσ.
Data centers are built in clusters in various global regions. All data centers are online and serving customers; no
data center is “cold.” In case of failure, automated processes move customer data traffic away from the
affected area. Core applications are deployed in an N+1 configuration, so that in the event of a data center
failure, there is sufficient capacity to enable traffic to be load-balanced to the remaining sites.
AWS data centers are housed in nondescript facilities. Physical access is strictly controlled both at the perimeter
and at building ingress points by professional security staff utilizing video surveillance, intrusion detection
systems, and other electronic means. Authorized staff must pass two-factor authentication a minimum of two
times to access data center floors. All visitors and contractors are required to present identification and are
signed in and continually escorted by authorized staff.
AWS only provides data center access and information to employees and contractors who have a legitimate business
need for such privileges. When an employee no longer has a business need for these privileges, his or her access is
immediately revoked, even if they continue to be an employee of Amazon or Amazon Web Services. All physical access to
data centers by AWS employees is logged and audited routinely.

Security within Amazon EC2 is provided on multiple levels: the operating system (OS) of the host platform, the
virtual instance OS or guest OS, a firewall, and signed API calls. Each of these items builds on the capabilities of
the others. The goal is to prevent data contained within Amazon EC2 from being intercepted by unauthorized
systems or users and to
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Amazon EC2 currently utilizes a highly customized version of the Xen hypervisor, taking advantage of
paravirtualization (in the case of Linux guests). Because paravirtualized guests rely on the hypervisor to provide
support for operations that normally require privileged access, the guest OS has no elevated access to the CPU.
The CPU provides four separate privilege modes: 0-3, called ρινγσ. Ring 0 is the most privileged and 3 the least.
The host OS executes in Ring 0. However, rather than executing in Ring 0 as most operating systems do, the
guest OS runs in a lesser-privileged Ring 1 and applications in the least privileged Ring 3. This explicit
virtualization of the physical resources leads to a clear separation between guest and hypervisor, resulting in
additional security separation between the two.

Different instances running on the same physical machine are isolated from each other via the Xen hypervisor.
Amazon is active in the Xen community, which provides awareness of the latest developments. In addition, the
AWS firewall resides within the hypervisor layer, between the physical network interface and the instance's
virtual interface. All packets must pass through this layer, thus an instance’s neighbors have no more access to
that instance than any other host on the Internet and can be treated as if they are on separate physical hosts.
The physical RAM is separated using similar mechanisms.
Customer instances have no access to raw disk devices, but instead are presented with virtualized disks. The
AWS proprietary disk virtualization layer automatically resets every block of storage used by the customer, so
that one customer’s data is never unintentionally exposed to another. In addition, memory allocated to guests
is scrubbed (set to zero) by the hypervisor when it is unallocated to a guest. The memory is not returned to the
pool of free memory available for new allocations until the memory scrubbing is complete.
8.6.10
Προϖιδε Σεχυριτψ Τεχηνιχαλ Ρεφερενχε Αρχηιτεχτυρεσ τηατ συππορτ Ινφραστρυχτυρε ασ α Σερϖιχε (ΙααΣ), Σοφτωαρε ασ α
Σερϖιχε (ΣααΣ) & Πλατφορm ασ α Σερϖιχε (ΠααΣ).
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8.6.11
Dεσχριβε σεχυριτψ προχεδυρεσ (βαχκγρουνδ χηεχκσ, φοοτ πριντινγ λογγινγ, ετχ.) ωηιχη αρε ιν πλαχε ρεγαρδινγ
Οφφερορ’σ εmπλοψεεσ ωηο ηαϖε αχχεσσ το σενσιτιϖε δατα.
TCC uses Screening One as the service provider for background investigations. Screening One utilizes both
public and private databases and records to provide background results on applicants. TCC is able to provide
various levels of background screening through Screening One to meet agency requirements.
8.6.12
Dεσχριβε τηε σεχυριτψ mεασυρεσ ανδ στανδαρδσ (ι.ε. ΝΙΣΤ) ωηιχη τηε Οφφερορ ηασ ιν πλαχε το σεχυρε τηε
χονφιδεντιαλιτψ οφ δατα ατ ρεστ ανδ ιν τρανσιτ.
AWS has several different methods of data storage including and not limited to S3, Glacier and other databases.
Amazon Simple Storage Service (S3) allows you to upload and retrieve data at any time, from anywhere on the
web. Amazon S3 stores data as objects within buckets. An object can be any kind of file: a text file, a photo, a
video, etc. When you add a file to Amazon S3, you have the option of including metadata with the file and
setting permissions to control access to the file. For each bucket, you can control access to the bucket (who can
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create, delete, and list objects in the bucket), view access logs for the bucket and its objects, and choose the
geographical region where Amazon S3 will store the bucket and its contents.
For maximum security, you can securely upload/download data to Amazon S3 via the SSL encrypted endpoints.
The encrypted endpoints are accessible from both the Internet and from within Amazon EC2, so that data is
transferred securely both within AWS and to and from sources outside of AWS.
Amazon S3 provides multiple options for protecting data at rest. For customers who prefer to manage their
own encryption, they can use a client encryption library like the Amazon S3 Encryption Client to encrypt data
before uploading to Amazon S3. Alternatively, you can use Amazon S3 Server Side Encryption (SSE) if you prefer
to have Amazon S3 manage the encryption process for you. Data is encrypted with a key generated by AWS or
with a key you supply, depending on your requirements. With Amazon S3 SSE, you can encrypt data on upload
simply by adding an additional request header when writing the object. Decryption happens automatically
when data is retrieved.
Like Amazon S3, the Amazon Glacier service provides low-cost, secure, and durable storage. But where Amazon
S3 is designed for rapid retrieval, Glacier is meant to be used as an archival service for data that is not accessed
often and for which retrieval times of several hours are suitable.
Amazon Glacier stores files as archives within vaults. Archives can be any data such as a photo, video, or
document, and can contain one or several files. You can store an unlimited number of archives in a single vault
and can create up to 1,000 vaults per region. Each archive can contain up to 40 TB of data.
Amazon Glacier automatically encrypts the data using AES-256 and stores it durably in an immutable form.
Amazon Glacier is designed to provide average annual durability of 99.999999999% for an archive. It stores
each archive in multiple facilities and multiple devices. Unlike traditional systems which can require laborious
data verification and manual repair, Glacier performs regular, systematic data integrity checks and is built to be
automatically self-healing.
8.6.13
Dεσχριβε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ ρεγαρδινγ νοτιφιχατιον το βοτη τηε Στατε ανδ τηε Χαρδηολδερσ οφ α δατα βρεαχη,
ασ δεφινεδ ιν τηισ ΡΦΠ, ανδ τηε mιτιγατιον οφ συχη α βρεαχη.
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8.7 (Ε) Μιγρατιον ανδ Ρεδεπλοψmεντ Πλαν
8.7.1
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ mαναγεσ τηε ενδ οφ λιφε αχτιϖιτιεσ οφ χλοσινγ δοων α σερϖιχε το α Πυρχηασινγ Εντιτψ
ανδ σαφελψ δεπροϖισιονινγ ιτ βεφορε τηε Οφφερορ ισ νο λονγερ χοντραχτυαλλψ οβλιγατεδ το mαινταιν τηε σερϖιχε,
ινχλυδε πλαννεδ ανδ υνπλαννεδ αχτιϖιτιεσ. Αν Οφφερορ’σ ρεσπονσε σηουλδ ινχλυδε δεταιλ ον ηοω αν Οφφερορ
mαινταινσ σεχυριτψ οφ τηε δατα δυρινγ τηισ πηασε οφ αν ΣΛΑ, ιφ τηε Οφφερορ προϖιδεσ φορ ρεδυνδανχψ δυρινγ
mιγρατιον, ανδ ηοω πορταβλε τηε δατα ισ δυρινγ mιγρατιον.
Τρανσιτιον Ουτ Αχχεπτανχε Χριτερια
Prior to beginning Transition Out activities, all parties will need to agree upon suitable acceptance criteria.
These criteria will be identified, documented, and agreed to by all parties prior to the initiation of Transition Out
activities.
Τρανσιτιον Ουτ Dελιϖεραβλεσ
As part of the overall Transition Plan, the team will develop a separate document describing all turnover
deliverables and the scheduled date(s) for transfer to the agency or its designee.
Κνοωλεδγε Τρανσφερ Πλαν
Our team understands that transitioning is a process that requires sufficient planning methods as well as
resources to ensure a successful and responsible transfer. The key to planning this initiative is to establish a
methodology framework which fosters a respectful and yet aggressive transition schedule. Over the course of
the transition period, our team works closely with the client to ensure that a successful knowledge transfer
occurs and ongoing operations remain stable.
8.7.2
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ιντενδσ το προϖιδε αν ορδερλψ ρετυρν οφ δατα βαχκ το τηε Πυρχηασινγ Εντιτψ, ινχλυδε
ανψ δεσχριπτιον ιν ψουρ ΣΛΑ τηατ δεσχριβεσ τηε ρετυρν οφ δατα το α χυστοmερ.
Κνοωλεδγε Τρανσφερ Πλαν
Our team understands that transitioning is a process that requires sufficient planning methods as well as
resources to ensure a successful and responsible transfer. The key to planning this initiative is to establish a
methodology framework which fosters a respectful and yet aggressive transition schedule. Over the course of
the transition period, our team works closely with the client to ensure that a successful knowledge transfer
occurs and ongoing operations remain stable.

8.8 (Ε) Σερϖιχε ορ Dατα Ρεχοϖερψ
8.8.1
Dεσχριβε ηοω ψου ωουλδ ρεσπονδ το τηε φολλοωινγ σιτυατιονσ; ινχλυδε ανψ χοντινγενχψ πλαν ορ πολιχψ.
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α. Εξτενδεδ δοωντιmε.
Communication plans are a part of downtime policies and procedures. Communicating planned and semiplanned downtime to staff in advance will minimize frustration and confusion as to why the system is
unavailable. TCC will communicate to the affected entities for continued information.
β. Συφφερσ αν υνρεχοϖεραβλε λοσσ οφ δατα.
Amazon S3 and EBS is designed to provide 99.999999999% durability and 99.99% availability of objects over a
given year. Objects are redundantly stored on multiple devices across multiple facilities in an Amazon S3 region.
To help provide durability, Amazon S3 PUT and COPY operations synchronously store customer data across
multiple facilities before returning SUCCESS. Once stored, Amazon S3 helps maintain the durability of the
objects by quickly detecting and repairing any lost redundancy. Amazon S3 also regularly verifies the integrity of
data stored using checksums. If corruption is detected, it is repaired using redundant data. In addition, Amazon
S3 calculates checksums on all network traffic to detect corruption of data packets when storing or retrieving
data.
While the durability of S3 and EBS is significant TCC recommends that Purchasing entities still maintain backups
as part of a data protection best practice.
χ. Οφφερορ εξπεριενχεσ α σψστεm φαιλυρε.
δ. Αβιλιτψ το ρεχοϖερ ανδ ρεστορε δατα ωιτηιν 4 βυσινεσσ ηουρσ ιν τηε εϖεντ οφ α σεϖερε σψστεm ουταγε.
Depending on the method of data protection most events can be met with data recover as stated within the
contract however should the degree of data recover exceed normal (multiple terabytes) the timeframe will
change as needed.
ε. Dεσχριβε ψουρ Ρεχοϖερψ Ποιντ Οβϕεχτιϖε (ΡΠΟ) ανδ Ρεχοϖερψ Τιmε Οβϕεχτιϖε (ΡΤΟ).
Recovery Point Objective (RPO) and Recovery Time Objective (RTO) are one of the most important parameters
of a disaster recovery or data protection plan. These objectives guide the enterprises to choose an optimal data
backup (rather restore) plan.
Recovery Point Objective (RPO) describes the interval of time that might pass during a disruption before the
quantity of data lost during that period exceeds the Business Continuity Plan’s maximum allowable threshold or
“tolerance.”
The Recovery Time Objective (RTO) is the duration of time and a service level within which a business process
must be restored after a disaster in order to avoid unacceptable consequences associated with a break in
continuity.
TCC will work with the Purchasing entity to determine correct RPOs and RTOs that meet the requirements of
the Purchasing entities needs.
8.8.2
Dεσχριβε ψουρ mετηοδολογιεσ φορ τηε φολλοωινγ βαχκυπ ανδ ρεστορε σερϖιχεσ:
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α. Μετηοδ οφ δατα βαχκυπσ
TCC employs a data backup strategy that encompasses the customer requirements. This backup solution
provides the flexibility to incorporate incremental and differential, file level and block level, and both dedupe
and compression. Depending on the needs of the client TCC will craft a backup solution to meet customer ends.
β. Μετηοδ οφ σερϖερ ιmαγε βαχκυπσ
The Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC21) service enables the backup and recovery of a standard
server, such as a web server or application server, so that you can focus on protecting configuration and
stateful data—rather than the server itself. This set of data is much smaller than the aggregate set of server
data, which typically includes various application files, operating system files, temporary files, and so on. This
change of approach means that regular nightly incremental or weekly full backups can take far less time and
consume less storage space. When a compute instance is started in Amazon EC2, it is based upon an Amazon
Machine Image (AMI)2 and can also connect to existing storage volumes—for example, Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)3. In addition, when launching a new instance, it is possible to pass “user data”4 to the
instance that can be accessed internally as dynamic configuration parameters.
χ. Dιγιταλ λοχατιον οφ βαχκυπ στοραγε (σεχονδαρψ στοραγε, ταπε, ετχ.)
Amazon S3 offers a range of storage classes designed for different use cases including Amazon S3 Standard for
general-purpose storage of frequently accessed data, Amazon S3 Standard - Infrequent Access (Standard - IA)
for long-lived, but less frequently accessed data, and Amazon Glacier for long-term archive. Amazon S3 also
offers configurable lifecycle policies for managing your data throughout its lifecycle. Once a policy is set, your
data will automatically migrate to the most appropriate storage class without any changes to your applications.
δ. Αλτερνατε δατα χεντερ στρατεγιεσ φορ πριmαρψ δατα χεντερσ ωιτηιν τηε χοντινενταλ Υνιτεδ Στατεσ.
AWS provides you with the flexibility to place instances and store data within multiple geographic regions as
well as across multiple availability zones within each region. Each availability zone is designed as an
independent failure zone. This means that availability zones are physically separated within a typical
metropolitan region and are located in lower risk flood plains (specific flood zone categorization varies by
region). In addition to utilizing discrete uninterruptable power supply (UPS) and onsite backup generators, they
are each fed via different grids from independent utilities to further reduce single points of failure. Availability
zones are all redundantly connected to multiple tier-1 transit providers. There are multiple regions: US East
(Northern Virginia), US West (Oregon), US West (Northern California), AWS GovCloud (US).

8.9 (Ε) Dατα Προτεχτιον
8.9.1
Σπεχιφψ στανδαρδ ενχρψπτιον τεχηνολογιεσ ανδ οπτιονσ το προτεχτ σενσιτιϖε δατα, δεπενδινγ ον τηε παρτιχυλαρ
σερϖιχε mοδελ τηατ ψου ιντενδ το προϖιδε υνδερ τηισ Μαστερ Αγρεεmεντ, ωηιλε ιν τρανσιτ ορ ατ ρεστ.

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205

39

State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012
Encryption of sensitive data is generally a good security practice, and AWS provides the ability to encrypt
Amazon Elastic Block Storage volumes and their snapshots with AES-256. The encryption occurs on the servers
that host the EC2 instances, providing encryption of data as it moves between EC2 instances and EBS storage.
8.9.2
Dεσχριβε ωηετηερ ορ νοτ ιτ ισ ωιλλινγ το σιγν ρελεϖαντ ανδ αππλιχαβλε Βυσινεσσ Ασσοχιατε Αγρεεmεντ ορ ανψ οτηερ
αγρεεmεντ τηατ mαψ βε νεχεσσαρψ το προτεχτ δατα ωιτη α Πυρχηασινγ Εντιτψ.
TCC is willing to sign a relevant and applicable Business Associate Agreement or any other agreement that may
be necessary to protect data with a Purchasing Entity.
8.9.3
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ηοω ιτ ωιλλ ονλψ υσε δατα φορ πυρποσεσ δεφινεδ ιν τηε Μαστερ Αγρεεmεντ, παρτιχιπατινγ
αδδενδυm, ορ ρελατεδ σερϖιχε λεϖελ αγρεεmεντ. Οφφερορ σηαλλ νοτ υσε τηε γοϖερνmεντ δατα ορ γοϖερνmεντ ρελατεδ
δατα φορ ανψ οτηερ πυρποσε ινχλυδινγ βυτ νοτ λιmιτεδ το δατα mινινγ. Οφφερορ ορ ιτσ συβχοντραχτορσ σηαλλ νοτ ρεσελλ
νορ οτηερωισε ρεδιστριβυτε ινφορmατιον γαινεδ φροm ιτσ αχχεσσ το τηε δατα ρεχειϖεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ ΡΦΠ.
TCC agrees that we will only use data for purposes defined in the Master Agreement, participating addendum,
or related service level agreement.

8.10 (Ε) Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντσ
8.10.1
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηετηερ ψουρ σαmπλε Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ ισ νεγοτιαβλε. Ιφ νοτ δεσχριβε ηοω ιτ
βενεφιτσ πυρχηασινγ εντιτψ’σ νοτ το νεγοτιατε ψουρ Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ.
TCC’s Service Level Agreement is negotiable and has been included with our response.
8.10.2
Οφφερορ, ασ παρτ οφ ιτσ προποσαλ, mυστ προϖιδε α σαmπλε οφ ιτσ Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ, ωηιχη σηουλδ δεφινε τηε
περφορmανχε ανδ οτηερ οπερατινγ παραmετερσ ωιτηιν ωηιχη τηε ινφραστρυχτυρε mυστ οπερατε το mεετ ΙΤ Σψστεm
ανδ Πυρχηασινγ Εντιτψ’σ ρεθυιρεmεντσ.
TCC performs due diligence through meetings and cooperation with the Purchasing Entity to determine the
sensitivity of the data that will be managed and how to protect it. TCC is prepared to perform Data Discovery
exercises to help the Purchasing Entity find and protect sensitive information quickly and cost effectively. TCC
has experience working with highly sensitive data and knows where it should reside within the environments.
TCC has provide a copy of our Service Level Agreement template in Appendix B of this proposal.

8.11 (Ε) Dατα Dισποσαλ
Σπεχιφψ ψουρ δατα δισποσαλ προχεδυρεσ ανδ πολιχιεσ ανδ δεστρυχτιον χονφιρmατιον προχεσσ.

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205

40

State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012
Amazon Elastic Block Storage volumes are presented to you as raw unformatted block devices that have been
wiped prior to being made available for use. Wiping occurs immediately before reuse so that you can be
assured that the wipe process completed. If you have procedures requiring that all data be wiped via a specific
method, such as those detailed in DoD 5220.22-M (“National Industrial Security Program Operating Manual “)
or NIST 800-88 (“Guidelines for Media Sanitization”), you have the ability to do so on Amazon EBS. You should
conduct a specialized wipe procedure prior to deleting the volume for compliance with your established
requirements.

8.12 (Ε) Περφορmανχε Μεασυρεσ ανδ Ρεπορτινγ
8.12.1
Dεσχριβε ψουρ αβιλιτψ το γυαραντεε ρελιαβιλιτψ ανδ υπτιmε γρεατερ τηαν 99.5%. Αδδιτιοναλ ποιντσ ωιλλ βε αωαρδεδ
φορ 99.9% ορ γρεατερ αϖαιλαβιλιτψ.
EC2 in all 4 regions as of 2015 uptime of 99.989% in EU West, 99.997% in APAC and 100% in US East and West.

8.12.2
Προϖιδε ψουρ στανδαρδ υπτιmε σερϖιχε ανδ ρελατεδ Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ (ΣΛΑ) χριτερια.
Coverage parameters specific to the service(s) covered in this Agreement are as follows:
• Service Availability – General. TCC’s goal is to provide Service Availability twenty-four hours per day, seven (7)
days per week (referred to as “24x7 Availability”) EXCEPT during times of Service Maintenance as set forth in
Section 4.3 herein. However, the parties recognize that 24x7 Availability is only a GOAL, and TCC cannot
represent or guarantee that such goal can be achieved. As per TCC’s CLOUD SUPPORT POLICY (show below),
response time goals cover predominantly Production Clouds.
• Service Availability Level Goals. TCC shall use reasonable efforts to achieve the target Service Availability Goal
of 99.99% network uptime except during Scheduled Service Maintenance. Notwithstanding the foregoing, the
Customer recognizes that the Internet is comprised of thousands upon thousands of autonomous systems that
are beyond the control of TCC. Routing anomalies, asymmetries, inconsistencies and failures of the Internet
outside of the control of TCC can and will occur, and such instances shall not be considered any failure of the
99.99% network uptime. While the Customer is free to monitor network uptime on their systems and other
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monitoring services, TCC proactively monitors network uptime and the results of these monitoring systems shall
provide the sole and exclusive determination of network uptime.
• Response Time to Error. TCC has internal notification tools for Cloud service problems. Additionally, the
Customer may report problems to TCC Support. Once notified TCC Support will respond as per the CLOUD
SUPPORT POLICY (show below). Note that these guidelines specify the time to begin investigation of the
problem, not the length of time within which such problem are resolved.
8.12.3
Σπεχιφψ ανδ προϖιδε τηε προχεσσ το βε υσεδ φορ τηε παρτιχιπατινγ εντιτψ το χαλλ/χονταχτ ψου φορ συππορτ, ωηο ωιλλ βε
προϖιδινγ τηε συππορτ, ανδ δεσχριβε τηε βασισ οφ αϖαιλαβιλιτψ.
Technical support consists of remote assistance provided by TCC with support requests and includes email and
phone support during standard business hours. TCC’s standard business hours are 8AM – 5PM EST, except for
holidays observed by TCC. Additionally, TCC provides 24x7x365 on-call support for production clouds. Support
for non-standard hours is available upon request and at a negotiable cost. Technical support is provided for
problems that are demonstrable in the current and supported TCC managed environments, running unaltered
on appropriate hardware and operating system configured as specified in the TCC documentation. TCC shall
only be obligated to provide support for the services delivered by TCC. TCC shall have no obligation to provide
maintenance for any software that has been altered or modified by any party, other than TCC.
The TCC Helpdesk operates to the ITIL ITSM Framework and processes, which follows the standard support
request model of process, assign, solve, close, and notify for end-user problems or requests. Additionally, TCC
logs and tracks the problems or requests and continually analyzes and determines the best manner to address
the problems or requests for continual service improvement. One of the top priorities of the TCC Helpdesk is to
ensure a consistent response to problem resolution, service requests, status reporting and notification of
changes. It is important that when submitting a request to the TCC Helpdesk the certain required information is
provided. That list includes, but not limited to a completed description of the issue, steps to reproduce,
timeline, environment issue is occurring in, impact to the business, and any attachments including screenshots
and log files.
8.12.4
Dεσχριβε τηε χονσεθυενχεσ/ΣΛΑ ρεmεδιεσ ιφ τηε Ρεσπονδεντ φαιλσ το mεετ ινχιδεντ ρεσπονσε τιmε ανδ ινχιδεντ φιξ
τιmε.
In the event that TCC fails to meet the mutually agreed upon response times a negotiated financial penalty
structure will be used as consequence to those SLA violations. An analysis of the reasons for a response failure
will be performed and improvement steps will be taken to minimize any future issues, if warranted.
TCC will always endeavor to resolve problems as swiftly as possible. It recognizes that the client’s computer
systems are key to its business and that any downtime can cost money. However, the supplier is unable to
provide guaranteed resolution times. This is because the nature and causes of problems can vary enormously.
For instance, it may be possible to resolve a fatal server issue in minutes, simply by restarting the server. But if a
server fails due to disk error or a hardware fault (also classed as a fatal issue) it may take much longer to get
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back up and running. TCC will make its best efforts to resolve problems as quickly as possible. It will also
provide frequent progress reports to the client.
8.12.5
Dεσχριβε τηε φιρm’σ προχεδυρεσ ανδ σχηεδυλεσ φορ ανψ πλαννεδ δοωντιmε.
TCC shall provide scheduled and preventative maintenance with the schedule based on the balanced needs of
the Customer, the software and the equipment. TCC shall use commercially reasonable efforts to limit Service
Maintenance and minimize the impact on system availability.
The process for notification of planned network and/or service downtimes is as follows:
1. Once a downtime date/time span has been determined, the customer will be notified via email 1 week
in advance of the planned downtime. This notification will include purpose of the downtimes; the
systems, networks, or services that will be unavailable or otherwise impacted; the day/date start and
end times of the downtime; and contact information for the individual or office coordinating the
downtime. The customer reserves the right to cancel the planned downtime up to the moment of the
downtime for reasons including, but not limited to, customer support issues/events, presentations,
demos, and other conflicts.
2. Official downtime notifications are shared with the stakeholders who will be affected by the outage via
email using the “downtime-notices” communication list. Communication will also be sent to the
Customer’s Technology Support Center. The notification will include the purpose of the downtimes; the
systems, networks, or services that will be unavailable or otherwise impacted; the day/date start and
end times of the downtime; and contact information for the individual or office coordinating the
downtime.
3. Upon completion of the downtime, notice will be sent to the “downtime-notices” list, the Technology
Support Center, and the customer confirming its conclusion and the restoration of impacted services.
TCC shall attempt to schedule Service Maintenance during the times as specified in Table 1 – Service
Maintenance Times. However, the parties agree that it may be necessary for TCC to perform Service
Maintenance during times other than those specified in Table 1, and TCC reserves the right to perform Service
Maintenance during times other than those specified in Table 1.
–
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8.12.6
Dεσχριβε τηε χονσεθυενχεσ/ΣΛΑ ρεmεδιεσ ιφ δισαστερ ρεχοϖερψ mετριχσ αρε νοτ mετ.
In the event that TCC fails to meet disaster recovery metrics a negotiated financial penalty structure will be
used as consequence to those SLA violations. An analysis of the reasons for a DR metric failure will be
performed and improvement steps will be taken to minimize any future issues, if warranted.
8.12.7
Προϖιδε α σαmπλε οφ περφορmανχε ρεπορτσ ανδ σπεχιφψ ιφ τηεψ αρε αϖαιλαβλε οϖερ τηε Wεβ ανδ ιφ τηεψ αρε ρεαλ−τιmε
στατιστιχσ ορ βατχη στατιστιχσ.
Amazon CloudWatch is a monitoring service for AWS cloud resources and the applications you run on AWS. You
can use Amazon CloudWatch to collect and track metrics, collect and monitor log files, set alarms, and
automatically react to changes in your AWS resources. Amazon CloudWatch can monitor AWS resources such
as Amazon EC2 instances, Amazon DynamoDB tables, and Amazon RDS DB instances, as well as custom metrics
generated by your applications and services, and any log files your applications generate. CloudWatch is
available over the Web.
CloudWatch Logs monitor and troubleshoot your systems and applications using your existing system,
application, and custom log files. You can send your existing system, application, and custom log files to
CloudWatch Logs and monitor these logs in near real-time (minimum increments at 60 seconds, standard
aggregates at 5 minutes). This can help you better understand and operate your systems and applications, and
you can store your logs using highly durable, low-cost storage for later access.
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8.12.8
Αβιλιτψ το πριντ ηιστοριχαλ, στατιστιχαλ, ανδ υσαγε ρεπορτσ λοχαλλψ.
Amazon CloudWatch is a monitoring service for AWS cloud resources and the applications you run on AWS. You
can use Amazon CloudWatch to collect and track metrics, collect and monitor log files, set alarms, and
automatically react to changes in your AWS resources. Amazon CloudWatch can monitor AWS resources such
as Amazon EC2 instances, Amazon DynamoDB tables, and Amazon RDS DB instances, as well as custom metrics
generated by your applications and services, and any log files your applications generate.
AWS CloudTrail is a web service that records AWS API calls for your account and delivers log files to you. The
recorded information includes the identity of the API caller, the time of the API call, the source IP address of the
API caller, the request parameters, and the response elements returned by the AWS service. With CloudTrail,
you can get a history of AWS API calls for your account, including API calls made via the AWS Management
Console, AWS SDKs, command line tools, and higher-level AWS services (such as AWS CloudFormation). The
AWS API call history produced by CloudTrail enables security analysis, resource change tracking, and compliance
auditing.
8.12.9
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηετηερ ορ νοτ ιτσ ον−δεmανδ δεπλοψmεντ ισ συππορτεδ 24ξ365.
AWS is available as an on-demand deployment that is supported 24x365. AWS is built to allow Purchasing
Entities the availability to deploy, modify, and change their environment 24x7x365.
8.12.10
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ιτσ σχαλε−υπ ανδ σχαλε−δοων, ανδ ωηετηερ ιτ ισ αϖαιλαβλε 24ξ365.
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As needs change, you might find that your instance is over-utilized (the instance type is too small) or underutilized (the instance type is too large). If this is the case, you can change the size of your instance. When you
resize an instance, you must select an instance type that is compatible with the configuration of the instance. If
the instance type that you want is not compatible with the instance configuration you have, then you must
migrate your application to a new instance with the instance type that you want.

8.13 (Ε) Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε
Dεσχριβε ψουρ λεϖελ δισχλοσυρε οφ χοmπλιανχε ωιτη ΧΣΑ Σταρ Ρεγιστρψ φορ εαχη Σολυτιον οφφερεδ.
α.
β.
χ.
δ.

Χοmπλετιον οφ α ΧΣΑ ΣΤΑΡ Σελφ−Ασσεσσmεντ, ασ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 5.5.3.
Χοmπλετιον οφ Εξηιβιτσ 1 ανδ 2 το Ατταχηmεντ Β.
Χοmπλετιον οφ α ΧΣΑ ΣΤΑΡ Αττεστατιον, Χερτιφιχατιον, ορ Ασσεσσmεντ.
Χοmπλετιον ΧΣΑ ΣΤΑΡ Χοντινυουσ Μονιτορινγ.

A report documenting AWS risk and compliance with the Cloud Controls Matrix (CCM) of Attachment B, Exhibit
2 has been included as Appendix A to this document.

8.14 (Ε) Σερϖιχε Προϖισιονινγ
8.14.1
Dεσχριβε ιν δεταιλ ηοω ψουρ φιρm προχεσσεσ εmεργενχψ ορ ρυση σερϖιχεσ ιmπλεmεντατιον ρεθυεστσ βψ α Πυρχηασινγ
Εντιτψ.
The number of emergency changes should be kept to an absolute minimum, because they are generally more
disruptive and prone to failure.
However, there will be occasions when emergency changes are essential and so the emergency change process
and underpinning procedure has been documented to deal with these types of changes quickly, without
sacrificing normal management controls.
The process diagram for the emergency change process is shown below.
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Emergency changes will only be accepted for one of the following two reasons:
•
•

To correct any issue/issue(s) on a business critical system or service
To protect the business/organization

The ECAB (Emergency Change Advisory Board) need to ensure that the request for emergency change is in line
with one of the two reasons given above.
Only the IT teams have access to the request for change form to initiate emergency changes. However, it is
common that as the change is needed urgently that the emergency request can be made to the Change
Manager verbally so that the ECAB can be called immediately. All documentation within the emergency RFC can
be done retrospectively for emergency changes.
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Approved emergency changes will be allocated to the relevant technical group for building. The Change
Manager, in collaboration with the appropriate technical manager(s), will ensure that sufficient staff and
resources (machine time etc.) are available to do the emergency change. Back out plans will still be devised
despite the urgency of implementing emergency change.
As much testing of the emergency change as is possible will be carried out. Completely untested changes will
not be implemented if at all avoidable.
The emergency change management process will give as much advance warning as possible to customers and
users about any imminent emergency changes. This will be done via the service desk. When any emergency
changes are implemented, particularly those that have not been adequately tested, change management will
ensure that an adequate technical presence is available to tackle any Incidents that may occur after the
emergency change has been implemented.
8.14.2
Dεσχριβε ιν δεταιλ τηε στανδαρδ λεαδ−τιmε φορ προϖισιονινγ οφ ψουρ Σολυτιον.
Each client’s lead time for provisioning varies on the nature of the statement of work. TCC follows proven
processes for provisioning that can vary from hours to days to weeks based on the complexity of the project.
Please see TCC’s submitted sample project plans and work breakdown structures in Appendix E for a sample of
steps utilized for our projects.

8.15 (Ε) Βαχκυπ ανδ Dισαστερ Πλαν
8.15.1
Αβιλιτψ το αππλψ λεγαλ ρετεντιον περιοδσ ανδ δισποσιτιον βψ αγενχψ περ πυρχηασινγ εντιτψ πολιχψ ανδ/ορ λεγαλ
ρεθυιρεmεντσ.
RPO and RTO are predominately set by customer expectations and risk tolerance. TCC currently manages a
number of clients with differing RPO and RTO SLAs and uses a variety of dedup, synthetic full and disk to disk
style backups with snapshots to meet customer requirements.
8.15.2
Dεσχριβε ανψ κνοων ινηερεντ δισαστερ ρεχοϖερψ ρισκσ ανδ προϖιδε ποτεντιαλ mιτιγατιον στρατεγιεσ.
TCC architects your AWS usage to take advantage of multiple regions and availability zones. Distributing
applications across multiple availability zones provides the ability to remain resilient in the face of most failure
scenarios, including natural disasters or system failures. However, you should be aware of location-dependent
privacy and compliance requirements, such as the EU Data Privacy Directive. Data is not replicated between
regions unless proactively done so by the customer, thus allowing customers with these types of data
placement and privacy requirements the ability to establish compliant environments. It should be noted that all
communications between regions is across public Internet infrastructure; therefore, appropriate encryption
methods should be used to protect sensitive data.
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8.15.3
Dεσχριβε τηε ινφραστρυχτυρε τηατ συππορτσ mυλτιπλε δατα χεντερσ ωιτηιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, εαχη οφ ωηιχη συππορτσ
ρεδυνδανχψ, φαιλοϖερ χαπαβιλιτψ, ανδ τηε αβιλιτψ το ρυν λαργε σχαλε αππλιχατιονσ ινδεπενδεντλψ ιν χασε ονε δατα
χεντερ ισ λοστ.
Data centers are built in clusters in various global ρεγιονσ. All data centers are online and serving customers; no
data center is “cold.” In case of failure, automated processes move customer data traffic away from the
affected area. Core applications are deployed in an N+1 configuration, so that in the event of a data center
failure, there is sufficient capacity to enable traffic to be load-balanced to the remaining sites.
AWS provides you with the flexibility to place instances and store data within multiple geographic regions as
well as across multiple availability zones within each region. Each availability zone is designed as an
independent failure zone. This means that availability zones are physically separated within a typical
metropolitan region and are located in lower risk flood plains (specific flood zone categorization varies by
region). In addition to utilizing discrete uninterruptable power supply (UPS) and onsite backup generators, they
are each fed via different grids from independent utilities to further reduce single points of failure. Availability
zones are all redundantly connected to multiple tier-1 transit providers.

8.16 (Ε) Σολυτιον Αδmινιστρατιον
8.16.1
Αβιλιτψ οφ τηε Πυρχηασινγ Εντιτψ το φυλλψ mαναγε ιδεντιτψ ανδ υσερ αχχουντσ.
AWS Identity and Access Management (IAM) enables you to securely control access to AWS services and
resources for your users. Using IAM, you can create and manage AWS users and groups, and use permissions to
allow and deny their access to AWS resources.
8.16.2
Αβιλιτψ το προϖιδε αντι−ϖιρυσ προτεχτιον, φορ δατα στορεσ.
Trend Micro Deep Security as a Service delivers hosted security capabilities for cloud environments, including
proactive intrusion detection and prevention (IDS/IPS), firewall, anti-malware, web reputation, log inspection,
and integrity monitoring. Manage all these controls from a single console and with a single light-weight agent,
seamlessly integrated with leading cloud providers like AWS
8.16.3
Αβιλιτψ το mιγρατε αλλ Πυρχηασινγ Εντιτψ δατα, mεταδατα, ανδ υσαγε δατα το α συχχεσσορ Χλουδ Ηοστινγ σολυτιον
προϖιδερ.
AWS and TCC provide the ability to migrate customer data to a successor cloud.
8.16.4
Αβιλιτψ το αδmινιστερ τηε σολυτιον ιν α διστριβυτεδ mαννερ το διφφερεντ παρτιχιπατινγ εντιτιεσ.

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205

49

State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012
AWS Identity and Access Management (IAM) enables you to securely control access to AWS services and
resources for your users. Using IAM, you can create and manage AWS users and groups, and use permissions to
allow and deny their access to AWS resources.
8.16.5
Αβιλιτψ το αππλψ παρτιχιπατινγ εντιτψ δεφινεδ αδmινιστρατιον πολιχεσ ιν mαναγινγ σολυτιον.
AWS Identity and Access Management (IAM) enables you to securely control access to AWS services and
resources for your users. Using IAM, you can create and manage AWS users and groups, and use permissions to
allow and deny their access to AWS resources. Utilizing IAM TCC can allow customers to manager portions or all
components of their environment.

8.17 (Ε) Ηοστινγ ανδ Προϖισιονινγ
8.17.1
Dοχυmεντεδ χλουδ ηοστινγ προϖισιονινγ προχεσσεσ, ανδ ψουρ δεφινεδ/στανδαρδ χλουδ προϖισιονινγ σταχκ.
TCC utilizes different types of provisioning and works with each individual customer to arrive at the most
effective solution. Whether it is with advance provisioning, dynamic provisioning or automation and selfservice, TCC strives to optimize the process through the entire cloud lifecycle.
TCC uses a standard service request model to facilitate provisioning requests. Below is new virtual machine
request workflow model.

8.17.2
Προϖιδε τοολ σετσ ατ mινιmυm φορ:
α. Dεπλοψινγ νεω σερϖερσ (δετερmινινγ χονφιγυρατιον φορ βοτη στανδ αλονε ορ παρτ οφ αν εξιστινγ σερϖερ φαρm,
ετχ.) ΑWΣ ΕΧ2 Χαταλογυε
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β. Χρεατινγ ανδ στορινγ σερϖερ ιmαγεσ φορ φυτυρε mυλτιπλε δεπλοψmεντσ
An Amazon Machine Image (AMI) provides the information required to launch an instance, which is a virtual
server in the cloud. You specify an AMI when you launch an instance, and you can launch as many instances
from the AMI as you need. You can also launch instances from as many different AMIs as you need.
An AMI includes the following:
•
•
•

A template for the root volume for the instance (for example, an operating system, an application
server, and applications)
Launch permissions that control which AWS accounts can use the AMI to launch instances
A block device mapping that specifies the volumes to attach to the instance when it's launched

Instance
Type

vCPU

Memory
(GiB)

Storage
(GB)

Networking
Performance

Physical
Processor

Clock
Speed
(GHz)

Intel
AVX†

Intel
AVX2†

Intel
Turbo

EBS
OPT

Enhanced
Networking†

t2.nano

1

0.5

EBS Only

Low

Intel Xeon
family

up to 3.3

Yes

-

Yes

-

-

t2.micro

1

1

EBS Only

Low to
Moderate

Intel Xeon
family

Up to 3.3

Yes

-

Yes

-

-

t2.small

1

2

EBS Only

Low to
Moderate

Intel Xeon
family

Up to 3.3

Yes

-

Yes

-

-

t2.medium

2

4

EBS Only

Low to
Moderate

Intel Xeon
family

Up to 3.3

Yes

-

Yes

-

-

t2.large

2

8

EBS Only

Low to
Moderate

Intel Xeon
family

Up to 3.0

Yes

-

Yes

-

-

m4.large

2

8

EBS Only

Moderate

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

m4.xlarge

4

16

EBS Only

High

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

m4.2xlarge

8

32

EBS Only

High

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

m4.4xlarge

16

64

EBS Only

High

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

m4.10xlarg
e

40

160

EBS Only

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

m3.medium

1

3.75

1 x 4 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2670 v2*

2.5

Yes

-

Yes

-

-
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Instance
Type

vCPU

Memory
(GiB)

Storage
(GB)

Networking
Performance

Physical
Processor

Clock
Speed
(GHz)

Intel
AVX†

Intel
AVX2†

Intel
Turbo

EBS
OPT

Enhanced
Networking†

m3.large

2

7.5

1 x 32 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2670 v2*

2.5

Yes

-

Yes

-

-

m3.xlarge

4

15

2 x 40 SSD

High

Intel Xeon
E5-2670 v2*

2.5

Yes

-

Yes

Yes

-

m3.2xlarge

8

30

2 x 80 SSD

High

Intel Xeon
E5-2670 v2*

2.5

Yes

-

Yes

Yes

-

c4.large

2

3.75

EBS Only

Moderate

Intel Xeon
E5-2666 v3

2.9

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

c4.xlarge

4

7.5

EBS Only

High

Intel Xeon
E5-2666 v3

2.9

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

c4.2xlarge

8

15

EBS Only

High

Intel Xeon
E5-2666 v3

2.9

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

c4.4xlarge

16

30

EBS Only

High

Intel Xeon
E5-2666 v3

2.9

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

c4.8xlarge

36

60

EBS Only

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2666 v3

2.9

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

c3.large

2

3.75

2 x 16 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2680 v2

2.8

Yes

-

Yes

-

Yes

c3.xlarge

4

7.5

2 x 40 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2680 v2

2.8

Yes

-

Yes

Yes

Yes

c3.2xlarge

8

15

2 x 80 SSD

High

Intel Xeon
E5-2680 v2

2.8

Yes

-

Yes

Yes

Yes

c3.4xlarge

16

30

2 x 160 SSD

High

Intel Xeon
E5-2680 v2

2.8

Yes

-

Yes

Yes

Yes

c3.8xlarge

32

60

2 x 320 SSD

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2680 v2

2.8

Yes

-

Yes

-

Yes

2.6

Yes

-

Yes

Yes

-

g2.2xlarge

8

15

1 x 60 SSD

High

Intel
Xeon E52670

g2.8xlarge

32

60

2 x 120 SSD

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2670

2.6

Yes

-

Yes

-

-

r3.large

2

15.25

1 x 32 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

-

Yes
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Instance
Type

vCPU

Memory
(GiB)

Storage
(GB)

Networking
Performance

Physical
Processor

Clock
Speed
(GHz)

Intel
AVX†

Intel
AVX2†

Intel
Turbo

EBS
OPT

Enhanced
Networking†

r3.xlarge

4

30.5

1 x 80 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

Yes

Yes

r3.2xlarge

8

61

1 x 160 SSD

High

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

Yes

Yes

r3.4xlarge

16

122

1 x 320 SSD

High

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

Yes

Yes

r3.8xlarge

32

244

2 x 320 SSD

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

-

Yes

i2.xlarge

4

30.5

1 x 800 SSD

Moderate

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

Yes

Yes

i2.2xlarge

8

61

2 x 800 SSD

High

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

Yes

Yes

i2.4xlarge

16

122

4 x 800 SSD

High

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

Yes

Yes

i2.8xlarge

32

244

8 x 800 SSD

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2670 v2

2.5

Yes

-

Yes

-

Yes

d2.xlarge

4

30.5

3 x 2000

Moderate

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

d2.2xlarge

8

61

6 x 2000

High

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

d2.4xlarge

16

122

12 x 2000

High

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

d2.8xlarge

36

244

24 x 2000

10 Gigabit

Intel Xeon
E5-2676 v3

2.4

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

χ. Σεχυρινγ αδδιτιοναλ στοραγε σπαχε
You can increase the storage space of an existing EBS volume without losing the data on the volume. To do this,
you migrate your data to a larger volume and then extend the file system on the volume to recognize the
newly-available space. After you verify that your new volume is working properly, you can delete the old
volume.
δ. Μονιτορινγ τοολσ φορ υσε βψ εαχη ϕυρισδιχτιον’σ αυτηοριζεδ περσοννελ – ανδ τηισ σηουλδ ιδεαλλψ χοϖερ
χοmπονεντσ οφ α πυβλιχ (ρεσπονδεντ ηοστεδ) ορ ηψβριδ χλουδ (ινχλυδινγ Παρτιχιπατινγ εντιτψ ρεσουρχεσ).
Amazon CloudWatch is a monitoring service for AWS cloud resources and the applications you run on AWS. You
can use Amazon CloudWatch to collect and track metrics, collect and monitor log files, set alarms, and
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automatically react to changes in your AWS resources. Amazon CloudWatch can monitor AWS resources such
as Amazon EC2 instances, Amazon DynamoDB tables, and Amazon RDS DB instances, as well as custom metrics
generated by your applications and services, and any log files your applications generate. You can use Amazon
CloudWatch to gain system-wide visibility into resource utilization, application performance, and operational
health. You can use these insights to react and keep your application running smoothly.
8.17.3
Αβιλιτψ το προϖιδε ΙααΣ, ΠααΣ, ανδ ΣααΣ σερϖιχεσ ασ δεφινεδ σερϖιχε οφφερινγσ ωιτη εσταβλισηεδ ρατε στρυχτυρεσ.
TCC has the ability to provide IaaS, PaaS, and SaaS services as defined service offerings. As an example the
following rate structures apply for EC2 instances, AWS Storage, and AWS networking:
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8.18 (Ε) Τριαλ ανδ Τεστινγ Περιοδσ (Πρε− ανδ Ποστ−Πυρχηασε)
8.18.1
Dεσχριβε ψουρ τεστινγ ανδ τραινινγ περιοδσ τηατ ψου οφφερ φορ ψουρ σερϖιχε οφφερινγσ.
TCC’s training discipline provides high quality training which is vital to ensuring that once implemented, all users
are able to use TCC’s systems to their full potential. TCC understands that most systems have a wide variety of
users.
TCC’s training methodology consists of three Phases.

TCC works closely with project stakeholders to define all intended user groups and to
establish agreement about training scope, objectives, resources, preferred methods and
measureable success criteria.

Based upon the agreed to schedule and methodology, the TCC team implements the
approved training plan and schedule. We are able to provide training in a variety of
formats including classroom training, train-the-trainer and online training.
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After delivery of the trainings has been completed, all training materials will be available
to users. In addition, all final materials will be given to the appropriate project staff so
that they may be updated as needed. TCC typically offers additional training once the
system is deployed to production

8.18.2
Dεσχριβε ηοω ψου ιντενδ το προϖιδε α τεστ ανδ/ορ προοφ οφ χονχεπτ ενϖιρονmεντ φορ εϖαλυατιον τηατ ϖεριφιεσ ψουρ
αβιλιτψ το mεετ mανδατορψ ρεθυιρεmεντσ.
Certain test sites may be accesses as a proof of concept to allow customers to verify our solutions capability of
meeting functional requirements
8.18.3
Οφφερορ mυστ δεσχριβε ωηατ τραινινγ ανδ συππορτ ιτ προϖιδεσ ατ νο αδδιτιοναλ χοστ.
TCC provides soft copy user manuals and online help at no additional cost.

8.19 (Ε) Ιντεγρατιον ανδ Χυστοmιζατιον
8.19.1
Dεσχριβε ηοω τηε Σολυτιονσ ψου προϖιδε χαν βε ιντεγρατεδ το οτηερ χοmπλεmενταρψ αππλιχατιονσ, ανδ ιφ ψου οφφερ
στανδαρδ−βασεδ ιντερφαχε το εναβλε αδδιτιοναλ ιντεγρατιονσ.
System integration involves integrating existing (often disparate) subsystems and then creating unique and new
value for the client. We understand that integration is cost effective when a desired application is not available
from a client’s primary technology vendor. The TCC Team has worked with numerous IT vendor partners to
implement and integrate innovative technology solutions in the human services arena.
The TCC Team utilizes a proven and systematic approach to the integration process. First the integration effort
must be defined by each vendor participating in the process. Each element must be clearly defined so that the
customer has full functionality from each vendor’s product. Next, the business requirements must be clearly
defined so that the functionality implemented meets the needs of the customer. The software versions to be
integrated must also be clearly defined. Vendors typically support multiple versions of their solution and it is
important that the team understand which version is currently integrated and what the vendor intends to
implement. The next step is to clearly identify the hardware and software required from each vendor to
support the solution. Next, the core setup is defined and customized to meet the business needs. Finally, data
mapping is performed to design a solution that takes into account differences in data structures among all of
the disparate systems.
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The TCC project management process takes into account all of the variables involved with integrating systems
from different vendors, and we will take the time to develop collaborative relationships with all vendors to
deliver a decision making tool that meets the needs of the state.
8.19.2
Dεσχριβε τηε ωαψσ το χυστοmιζε ανδ περσοναλιζε τηε Σολυτιονσ ψου προϖιδε το mεετ τηε νεεδσ οφ σπεχιφιχ
Πυρχηασινγ Εντιτιεσ.
As a software solutions provider, TCC understand that rarely off the shelf solutions meet at government
requirements out of the box. Code bases and be customized to add new data fields, provide needed workflows,
and produce necessary reports.

8.20 (Ε) Μαρκετινγ Πλαν
Dεσχριβε ψουρ ηοω ψου ιντενδ το mαρκετ ψουρ Σολυτιονσ το ΝΑΣΠΟ ςαλυεΠοιντ ανδ Παρτιχιπατινγ Εντιτιεσ.
TCC intends on utilizing our website and case studies as marketing collateral that will be shared with NASPO
entities. TCC intends to reach out to NASPO entities to initiate discovery sessions where we share success
stories and strategies with NASPO entities as a means to marketing solutions.

8.21 (Ε) Ρελατεδ ςαλυε−Αδδεδ Σερϖιχεσ το Χλουδ Σολυτιονσ
Dεσχριβε τηε ϖαλυεδ−αδδεδ σερϖιχεσ τηατ ψου χαν προϖιδε ασ παρτ οφ αν αωαρδεδ χοντραχτ, ε.γ. χονσυλτινγ σερϖιχεσ
πρε− ανδ ποστ− ιmπλεmεντατιον. Οφφερορσ mαψ δεταιλ προφεσσιοναλ σερϖιχεσ ιν τηε ΡΦΠ λιmιτεδ το ασσιστινγ οφφερινγ
αχτιϖιτιεσ ωιτη ινιτιαλ σετυπ, τραινινγ ανδ αχχεσσ το τηε σερϖιχεσ.
•

Cloud Managed Services
o Cloud Management Services
 Cloud Hosting Services
 Cloud Operations Services
o Server Provisioning Services
 Data Storage, Protection and Management Services
 Storage Services
 Data Backup Services
 Enterprise Database Management Services
o Disaster Recovery and Business Continuity Services
 Disaster Recovery Services
 Business Continuity Services
o Enterprise Network Services
 Network Operations and Advanced Monitoring Services
 Managed Network Services

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205

57

State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012

•

•

 Internet and Utility Services
 Network Capacity Planning and Management Services
o Platform Management Services
 Windows and Virtualization Services
 UNIX and Linux Services
End User Managed Services
o Asset Management Services
 Hardware Asset Lifecycle Management Services
 Software Asset Lifecycle Management Services
o Messaging and Collaboration Services
 Messaging Services (ITIL)
 Microsoft SharePoint Services
 Messaging and Collaboration Services
 Microsoft® Office 365™ Services
Managed Security Services
o Information Security Management Services
o Security Operations and Engineering Services
o Network Security Services
o User Account Administration Services

8.22 (Ε) Συππορτινγ Ινφραστρυχτυρε
8.22.1
Dεσχριβε ωηατ ινφραστρυχτυρε ισ ρεθυιρεδ βψ τηε Πυρχηασινγ Εντιτψ το συππορτ ψουρ Σολυτιονσ ορ δεπλοψmεντ
mοδελσ.
TCC working with AWS strives to ensure that a fully virtualized infrastructure is available offsite to promote
Fault Tolerance and High Availability. While this means no serves in house or required there may be some
instances in which certain applications are required to be in house or additional routers\network edge
equipment are required for additional bandwidth.
8.22.2
Ιφ ρεθυιρεδ, ωηο ωιλλ βε ρεσπονσιβλε φορ ινσταλλατιον οφ νεω ινφραστρυχτυρε ανδ ωηο ωιλλ ινχυρ τηοσε χοστσ?
Depending on the geolocation of the client, TCC may be able to provide assistance either onsite or remotely.
The client would incur all costs and ownership of said equipment.
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8.23 (Ε) Αλιγνmεντ οφ Χλουδ Χοmπυτινγ Ρεφερενχε Αρχηιτεχτυρε
Χλαριφψ ηοω τηειρ αρχηιτεχτυρε χοmπαρεσ το τηε ΝΙΣΤ Χλουδ Χοmπυτινγ Ρεφερενχε Αρχηιτεχτυρε, ιν παρτιχυλαρ, το
δεσχριβε ηοω τηεψ αλιγν ωιτη τηε τηρεε δοmαινσ ε.γ. Ινφραστρυχτυρε ασ α Σερϖιχε (ΙααΣ), Σοφτωαρε ασ α Σερϖιχε
(ΣααΣ), ανδ Πλατφορm ασ α Σερϖιχε (ΠααΣ).
Infrastructure as a Service, sometimes abbreviated as IaaS, contains the basic building blocks for cloud IT and
typically provide access to networking features, computers (virtual or on dedicated hardware), and data storage
space. Infrastructure as a Service provides you with the highest level of flexibility and management control over
your IT resources and is most similar to existing IT resources that many IT departments and developers are
familiar with today. AWS provides its infrastructure such EC2, VCPs, Route53, S3, and Glacier to customers to
provide flexible environment.
Platforms as a service remove the need for organizations to manage the underlying infrastructure (usually
hardware and operating systems) and allow you to focus on the deployment and management of your
applications. This helps you be more efficient as you don’t need to worry about resource procurement, capacity
planning, software maintenance, patching, or any of the other undifferentiated heavy lifting involved in running
your application. AWS provides its platforms such as RDS, DMS, API gateway, and SNS to customers to provide a
platform to develop resource procurement.
Software as a Service provides you with a completed product that is run and managed by the service provider.
In most cases, people referring to Software as a Service are referring to end-user applications. With a SaaS
offering you do not have to think about how the service is maintained or how the underlying infrastructure is
managed; you only need to think about how you will use that particular piece software. A common example of
a SaaS application is web-based email where you can send and receive email without having to manage feature
additions to the email product or maintaining the servers and operating systems that the email program is
running on. AWS provides its services using software such as WorkSpaces, WorkDocs, and WorkMail.
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Αππενδιξ Α
ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε ωιτη ΧΧΜ
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(Χονσυλτ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/αωσ−ωηιτεπαπερσ/
φορ τηε λατεστ ϖερσιον οφ τηισ παπερ)
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Τηισ δοχυmεντ ισ ιντενδεδ το προϖιδε ινφορmατιον το ασσιστ ΑWΣ χυστοmερσ ωιτη ιντεγρατινγ ΑWΣ ιντο τηειρ
εξιστινγ χοντρολ φραmεωορκ συππορτινγ τηειρ ΙΤ ενϖιρονmεντ. Τηισ δοχυmεντ ινχλυδεσ α βασιχ αππροαχη το
εϖαλυατινγ ΑWΣ χοντρολσ ανδ προϖιδεσ ινφορmατιον το ασσιστ χυστοmερσ ωιτη ιντεγρατινγ χοντρολ ενϖιρονmεντσ.
Τηισ δοχυmεντ αλσο αδδρεσσεσ ΑWΣ−σπεχιφιχ ινφορmατιον αρουνδ γενεραλ χλουδ χοmπυτινγ χοmπλιανχε
θυεστιονσ.
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Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Οϖερϖιεω
ΑWΣ ανδ ιτσ χυστοmερσ σηαρε χοντρολ οϖερ τηε ΙΤ ενϖιρονmεντ, βοτη παρτιεσ ηαϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ mαναγινγ
τηε ΙΤ ενϖιρονmεντ. AWS’ παρτ ιν τηισ σηαρεδ ρεσπονσιβιλιτψ ινχλυδεσ προϖιδινγ ιτσ σερϖιχεσ ον α ηιγηλψ σεχυρε
ανδ χοντρολλεδ πλατφορm ανδ προϖιδινγ α ωιδε αρραψ οφ σεχυριτψ φεατυρεσ χυστοmερσ χαν υσε. The customers’
ρεσπονσιβιλιτψ ινχλυδεσ χονφιγυρινγ τηειρ ΙΤ ενϖιρονmεντσ ιν α σεχυρε ανδ χοντρολλεδ mαννερ φορ τηειρ πυρποσεσ.
Wηιλε χυστοmερσ don’t χοmmυνιχατε τηειρ υσε ανδ χονφιγυρατιονσ το ΑWΣ, ΑWΣ δοεσ χοmmυνιχατε ιτσ σεχυριτψ
ανδ χοντρολ ενϖιρονmεντ ρελεϖαντ το χυστοmερσ. ΑWΣ δοεσ τηισ βψ δοινγ τηε φολλοωινγ:




Οβταινινγ ινδυστρψ χερτιφιχατιονσ ανδ ινδεπενδεντ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ δεσχριβεδ ιν τηισ δοχυmεντ
Πυβλισηινγ ινφορmατιον αβουτ τηε ΑWΣ σεχυριτψ ανδ χοντρολ πραχτιχεσ ιν ωηιτεπαπερσ ανδ ωεβ σιτε
χοντεντ
Προϖιδινγ χερτιφιχατεσ, ρεπορτσ, ανδ οτηερ δοχυmεντατιον διρεχτλψ το ΑWΣ χυστοmερσ υνδερ ΝDΑ (ασ
ρεθυιρεδ)

Φορ α mορε δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ ΑWΣ σεχυριτψ πλεασε σεε:
ΑWΣ Σεχυριτψ Χεντερ: ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/
Φορ α mορε δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ ΑWΣ Χοmπλιανχε πλεασε σεε
ΑWΣ Χοmπλιανχε παγε: ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/
Αδδιτιοναλλψ, Τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Wηιτεπαπερ covers AWS’ γενεραλ σεχυριτψ χοντρολσ ανδ
σερϖιχε−σπεχιφιχ σεχυριτψ.

Σηαρεδ Ρεσπονσιβιλιτψ Ενϖιρονmεντ
Μοϖινγ ΙΤ ινφραστρυχτυρε το ΑWΣ σερϖιχεσ χρεατεσ α mοδελ οφ σηαρεδ ρεσπονσιβιλιτψ βετωεεν τηε χυστοmερ ανδ
ΑWΣ. Τηισ σηαρεδ mοδελ χαν ηελπ ρελιεϖε χυστοmερ’s οπερατιοναλ βυρδεν ασ ΑWΣ οπερατεσ, mαναγεσ ανδ
χοντρολσ τηε χοmπονεντσ φροm τηε ηοστ οπερατινγ σψστεm ανδ ϖιρτυαλιζατιον λαψερ δοων το τηε πηψσιχαλ σεχυριτψ
οφ τηε φαχιλιτιεσ ιν ωηιχη τηε σερϖιχε οπερατεσ. Τηε χυστοmερ ασσυmεσ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ mαναγεmεντ οφ τηε
γυεστ οπερατινγ σψστεm (ινχλυδινγ υπδατεσ ανδ σεχυριτψ πατχηεσ), οτηερ ασσοχιατεδ αππλιχατιον σοφτωαρε ασ ωελλ
ασ τηε χονφιγυρατιον οφ τηε ΑWΣ προϖιδεδ σεχυριτψ γρουπ φιρεωαλλ. Χυστοmερσ σηουλδ χαρεφυλλψ χονσιδερ τηε
σερϖιχεσ τηεψ χηοοσε ασ τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ ϖαρψ δεπενδινγ ον τηε σερϖιχεσ υσεδ, τηε ιντεγρατιον οφ τηοσε
σερϖιχεσ ιντο τηειρ ΙΤ ενϖιρονmεντ, ανδ αππλιχαβλε λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ. Ιτ ισ ποσσιβλε φορ χυστοmερσ το ενηανχε
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σεχυριτψ ανδ/ορ mεετ τηειρ mορε στρινγεντ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ βψ λεϖεραγινγ τεχηνολογψ συχη ασ ηοστ
βασεδ φιρεωαλλσ, ηοστ βασεδ ιντρυσιον δετεχτιον/πρεϖεντιον, ενχρψπτιον ανδ κεψ mαναγεmεντ. Τηε νατυρε οφ τηισ
σηαρεδ ρεσπονσιβιλιτψ αλσο προϖιδεσ τηε φλεξιβιλιτψ ανδ χυστοmερ χοντρολ τηατ περmιτσ τηε δεπλοψmεντ οφ
σολυτιονσ τηατ mεετ ινδυστρψ−σπεχιφιχ χερτιφιχατιον ρεθυιρεmεντσ.
Τηισ χυστοmερ/ΑWΣ σηαρεδ ρεσπονσιβιλιτψ mοδελ αλσο εξτενδσ το ΙΤ χοντρολσ. ϑυστ ασ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το
οπερατε τηε ΙΤ ενϖιρονmεντ ισ σηαρεδ βετωεεν ΑWΣ ανδ ιτσ χυστοmερσ, σο ισ τηε mαναγεmεντ, οπερατιον ανδ
ϖεριφιχατιον οφ ΙΤ χοντρολσ σηαρεδ. ΑWΣ χαν ηελπ ρελιεϖε χυστοmερ βυρδεν οφ οπερατινγ χοντρολσ βψ mαναγινγ
τηοσε χοντρολσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε πηψσιχαλ ινφραστρυχτυρε δεπλοψεδ ιν τηε ΑWΣ ενϖιρονmεντ τηατ mαψ
πρεϖιουσλψ ηαϖε βεεν mαναγεδ βψ τηε χυστοmερ. Ασ εϖερψ χυστοmερ ισ δεπλοψεδ διφφερεντλψ ιν ΑWΣ, χυστοmερσ
χαν τακε αδϖανταγε οφ σηιφτινγ mαναγεmεντ οφ χερταιν ΙΤ χοντρολσ το ΑWΣ ωηιχη ρεσυλτσ ιν α (νεω) διστριβυτεδ
χοντρολ ενϖιρονmεντ. Χυστοmερσ χαν τηεν υσε τηε ΑWΣ χοντρολ ανδ χοmπλιανχε δοχυmεντατιον αϖαιλαβλε το
τηεm (δεσχριβεδ ιν τηε ΑWΣ Χερτιφιχατιονσ ανδ Τηιρδ−παρτψ Αττεστατιονσ σεχτιον οφ τηισ δοχυmεντ) το περφορm
τηειρ χοντρολ εϖαλυατιον ανδ ϖεριφιχατιον προχεδυρεσ ασ ρεθυιρεδ.
Τηε νεξτ σεχτιον προϖιδεσ αν αππροαχη ον ηοω ΑWΣ χυστοmερσ χαν εϖαλυατε ανδ ϖαλιδατε τηειρ διστριβυτεδ
χοντρολ ενϖιρονmεντ εφφεχτιϖελψ.

Στρονγ Χοmπλιανχε Γοϖερνανχε
Ασ αλωαψσ, ΑWΣ χυστοmερσ αρε ρεθυιρεδ το χοντινυε το mαινταιν αδεθυατε γοϖερνανχε οϖερ τηε εντιρε ΙΤ χοντρολ
ενϖιρονmεντ ρεγαρδλεσσ οφ ηοω ΙΤ ισ δεπλοψεδ. Λεαδινγ πραχτιχεσ ινχλυδε αν υνδερστανδινγ οφ ρεθυιρεδ
χοmπλιανχε οβϕεχτιϖεσ ανδ ρεθυιρεmεντσ (φροm ρελεϖαντ σουρχεσ), εσταβλισηmεντ οφ α χοντρολ ενϖιρονmεντ τηατ
mεετσ τηοσε οβϕεχτιϖεσ ανδ ρεθυιρεmεντσ, αν υνδερστανδινγ οφ τηε ϖαλιδατιον ρεθυιρεδ βασεδ ον τηε
organization’s risk tolerance, and verifιχατιον οφ τηε οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ τηειρ χοντρολ ενϖιρονmεντ.
Dεπλοψmεντ ιν τηε ΑWΣ χλουδ γιϖεσ εντερπρισεσ διφφερεντ οπτιονσ το αππλψ ϖαριουσ τψπεσ οφ χοντρολσ ανδ ϖαριουσ
ϖεριφιχατιον mετηοδσ.
Στρονγ χυστοmερ χοmπλιανχε ανδ γοϖερνανχε mιγητ ινχλυδε τηε φολλοωινγ βασιχ αππροαχη:
1. Ρεϖιεω ινφορmατιον αϖαιλαβλε φροm ΑWΣ τογετηερ ωιτη οτηερ ινφορmατιον το υνδερστανδ ασ mυχη οφ
τηε εντιρε ΙΤ ενϖιρονmεντ ασ ποσσιβλε, ανδ τηεν δοχυmεντ αλλ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ.
2. Dεσιγν ανδ ιmπλεmεντ χοντρολ οβϕεχτιϖεσ το mεετ τηε εντερπρισε χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ.
3. Ιδεντιφψ ανδ δοχυmεντ χοντρολσ οωνεδ βψ ουτσιδε παρτιεσ.
4. ςεριφψ τηατ αλλ χοντρολ οβϕεχτιϖεσ αρε mετ ανδ αλλ κεψ χοντρολσ αρε δεσιγνεδ ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖελψ.
Αππροαχηινγ χοmπλιανχε γοϖερνανχε ιν τηισ mαννερ ωιλλ ηελπ χοmπανιεσ γαιν α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηειρ
χοντρολ ενϖιρονmεντ ανδ ωιλλ ηελπ χλεαρλψ δελινεατε τηε ϖεριφιχατιον αχτιϖιτιεσ το βε περφορmεδ.

Εϖαλυατινγ ανδ Ιντεγρατινγ ΑWΣ Χοντρολσ
ΑWΣ προϖιδεσ α ωιδε ρανγε οφ ινφορmατιον ρεγαρδινγ ιτσ ΙΤ χοντρολ ενϖιρονmεντ το χυστοmερσ τηρουγη ωηιτε
παπερσ, ρεπορτσ, χερτιφιχατιονσ, ανδ οτηερ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ. Τηισ δοχυmεντατιον ασσιστσ χυστοmερσ ιν
υνδερστανδινγ τηε χοντρολσ ιν πλαχε ρελεϖαντ το τηε ΑWΣ σερϖιχεσ τηεψ υσε ανδ ηοω τηοσε χοντρολσ ηαϖε βεεν
ϖαλιδατεδ. Τηισ ινφορmατιον αλσο ασσιστσ χυστοmερσ ιν τηειρ εφφορτσ το αχχουντ φορ ανδ το ϖαλιδατε τηατ χοντρολσ ιν
τηειρ εξτενδεδ ΙΤ ενϖιρονmεντ αρε οπερατινγ εφφεχτιϖελψ.
Τραδιτιοναλλψ, τηε δεσιγν ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ χοντρολ οβϕεχτιϖεσ ανδ χοντρολσ αρε ϖαλιδατεδ βψ ιντερναλ
ανδ/ορ εξτερναλ αυδιτορσ ϖια προχεσσ ωαλκτηρουγησ ανδ εϖιδενχε εϖαλυατιον. Dιρεχτ οβσερϖατιον/ϖεριφιχατιον, βψ
τηε χυστοmερ or customer’s external auditor, ισ γενεραλλψ περφορmεδ το ϖαλιδατε χοντρολσ. Ιν τηε χασε ωηερε
σερϖιχε προϖιδερσ, συχη ασ ΑWΣ, αρε υσεδ, χοmπανιεσ ρεθυεστ ανδ εϖαλυατε τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ ανδ
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χερτιφιχατιονσ ιν ορδερ το γαιν ρεασοναβλε ασσυρανχε οφ τηε δεσιγν ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ χοντρολ
οβϕεχτιϖε ανδ χοντρολσ. As a result, although customer’s key controls may be managed by AWΣ, τηε χοντρολ
ενϖιρονmεντ χαν στιλλ βε α υνιφιεδ φραmεωορκ ωηερε αλλ χοντρολσ αρε αχχουντεδ φορ ανδ αρε ϖεριφιεδ ασ οπερατινγ
εφφεχτιϖελψ. Τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ ανδ χερτιφιχατιονσ οφ ΑWΣ χαν νοτ ονλψ προϖιδε α ηιγηερ λεϖελ οφ ϖαλιδατιον
οφ τηε χοντρολ ενϖιρονmεντ, βυτ mαψ ρελιεϖε χυστοmερσ οφ τηε ρεθυιρεmεντ το περφορm χερταιν ϖαλιδατιον ωορκ
τηεmσελϖεσ φορ τηειρ ΙΤ ενϖιρονmεντ ιν τηε ΑWΣ χλουδ.

ΑWΣ ΙΤ Χοντρολ Ινφορmατιον
ΑWΣ προϖιδεσ ΙΤ χοντρολ ινφορmατιον το χυστοmερσ ιν τηε φολλοωινγ τωο ωαψσ:
1. Σπεχιφιχ χοντρολ δεφινιτιον. ΑWΣ χυστοmερσ αρε αβλε το ιδεντιφψ κεψ χοντρολσ mαναγεδ βψ ΑWΣ. Κεψ
controls are critical to the customer’s control environment and require an external attestation of the
οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ τηεσε κεψ χοντρολσ ιν ορδερ το χοmπλψ ωιτη χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ—συχη ασ
τηε αννυαλ φινανχιαλ αυδιτ. Φορ τηισ πυρποσε, ΑWΣ πυβλισηεσ α ωιδε ρανγε οφ σπεχιφιχ ΙΤ χοντρολσ ιν ιτσ
Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1) Τψπε ΙΙ ρεπορτ. Τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ, φορmερλψ τηε Στατεmεντ ον
Αυδιτινγ Στανδαρδσ (ΣΑΣ) Νο. 70, Σερϖιχε Οργανιζατιονσ ρεπορτ, ισ α ωιδελψ ρεχογνιζεδ αυδιτινγ
στανδαρδ δεϖελοπεδ βψ τηε Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ). Τηε ΣΟΧ 1 αυδιτ
ισ αν ιν−δεπτη αυδιτ οφ βοτη τηε δεσιγν ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ AWS’ δεφινεδ χοντρολ οβϕεχτιϖεσ
ανδ χοντρολ αχτιϖιτιεσ (ωηιχη ινχλυδε χοντρολ οβϕεχτιϖεσ ανδ χοντρολ αχτιϖιτιεσ οϖερ τηε παρτ οφ τηε
infrastructure AWS manages). “Type II” refers to the fact that each of the controls described in the
ρεπορτ αρε νοτ ονλψ εϖαλυατεδ φορ αδεθυαχψ οφ δεσιγν, βυτ αρε αλσο τεστεδ φορ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ βψ
τηε εξτερναλ αυδιτορ. Βεχαυσε οφ τηε ινδεπενδενχε ανδ χοmπετενχε οφ AWS’ εξτερναλ αυδιτορ, χοντρολσ
ιδεντιφιεδ ιν τηε ρεπορτ σηουλδ προϖιδε χυστοmερσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ χονφιδενχε ιν AWS’ χοντρολ
ενϖιρονmεντ. AWS’ χοντρολσ χαν βε χονσιδερεδ δεσιγνεδ ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖελψ φορ mανψ χοmπλιανχε
πυρποσεσ, ινχλυδινγ Σαρβανεσ−Οξλεψ (ΣΟΞ) Σεχτιον 404 φινανχιαλ στατεmεντ αυδιτσ. Λεϖεραγινγ ΣΟΧ 1
Τψπε ΙΙ ρεπορτσ ισ αλσο γενεραλλψ περmιττεδ βψ οτηερ εξτερναλ χερτιφψινγ βοδιεσ (ε.γ., ΙΣΟ 27001 αυδιτορσ
mαψ ρεθυεστ α ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ ιν ορδερ το χοmπλετε τηειρ εϖαλυατιονσ φορ χυστοmερσ).
Οτηερ σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ ρελατε το AWS’ Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ (ΠΧΙ) ανδ Φεδεραλ Ινφορmατιον Σεχυριτψ
Μαναγεmεντ Αχτ (ΦΙΣΜΑ) χοmπλιανχε. Ασ δισχυσσεδ βελοω, ΑWΣ ισ χοmπλιαντ ωιτη ΦΙΣΜΑ Μοδερατε στανδαρδσ
ανδ ωιτη τηε ΠΧΙ Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδ. Τηεσε ΠΧΙ ανδ ΦΙΣΜΑ στανδαρδσ αρε ϖερψ πρεσχριπτιϖε ανδ ρεθυιρε
ινδεπενδεντ ϖαλιδατιον τηατ ΑWΣ αδηερεσ το τηε πυβλισηεδ στανδαρδ.
2. Γενεραλ χοντρολ στανδαρδ χοmπλιανχε. Ιφ αν ΑWΣ χυστοmερ ρεθυιρεσ α βροαδ σετ οφ χοντρολ
οβϕεχτιϖεσ το βε mετ, εϖαλυατιον οφ AWS’ ινδυστρψ χερτιφιχατιονσ mαψ βε περφορmεδ. Wιτη τηε ΑWΣ ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον, ΑWΣ χοmπλιεσ ωιτη α βροαδ, χοmπρεηενσιϖε σεχυριτψ στανδαρδ ανδ φολλοωσ βεστ
πραχτιχεσ ιν mαινταινινγ α σεχυρε ενϖιρονmεντ. Wιτη τηε ΠΧΙ Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδ (ΠΧΙ DΣΣ), ΑWΣ
χοmπλιεσ ωιτη α σετ οφ χοντρολσ ιmπορταντ το χοmπανιεσ τηατ ηανδλε χρεδιτ χαρδ ινφορmατιον. Wιτη AWS’
χοmπλιανχε ωιτη τηε ΦΙΣΜΑ στανδαρδσ, ΑWΣ χοmπλιεσ ωιτη α ωιδε ρανγε οφ σπεχιφιχ χοντρολσ ρεθυιρεδ βψ
ΥΣ γοϖερνmεντ αγενχιεσ. Χοmπλιανχε ωιτη τηεσε γενεραλ στανδαρδσ προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη ιν−δεπτη
ινφορmατιον ον τηε χοmπρεηενσιϖε νατυρε οφ τηε χοντρολσ ανδ σεχυριτψ προχεσσεσ ιν πλαχε ανδ χαν βε
χονσιδερεδ ωηεν mαναγινγ χοmπλιανχε.

ΑWΣ Γλοβαλ Ρεγιονσ
Dατα χεντερσ αρε βυιλτ ιν χλυστερσ ιν ϖαριουσ γλοβαλ ρεγιονσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ Εαστ
(Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) (Ορεγον), ΕΥ
(Φρανκφυρτ), ΕΥ (Ιρελανδ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο), Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ),
ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο).
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ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Προγραm
ΑWΣ προϖιδεσ ινφορmατιον αβουτ ιτσ ρισκ ανδ χοmπλιανχε προγραm το εναβλε χυστοmερσ το ινχορπορατε ΑWΣ
χοντρολσ ιντο τηειρ γοϖερνανχε φραmεωορκ. Τηισ ινφορmατιον χαν ασσιστ χυστοmερσ ιν δοχυmεντινγ α χοmπλετε
χοντρολ ανδ γοϖερνανχε φραmεωορκ ωιτη ΑWΣ ινχλυδεδ ασ αν ιmπορταντ παρτ οφ τηατ φραmεωορκ.

Ρισκ Μαναγεmεντ
ΑWΣ mαναγεmεντ ηασ δεϖελοπεδ α στρατεγιχ βυσινεσσ πλαν ωηιχη ινχλυδεσ ρισκ ιδεντιφιχατιον ανδ τηε
ιmπλεmεντατιον οφ χοντρολσ το mιτιγατε ορ mαναγε ρισκσ. ΑWΣ mαναγεmεντ ρε−εϖαλυατεσ τηε στρατεγιχ βυσινεσσ
πλαν ατ λεαστ βιαννυαλλψ. Τηισ προχεσσ ρεθυιρεσ mαναγεmεντ το ιδεντιφψ ρισκσ ωιτηιν ιτσ αρεασ οφ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ
το ιmπλεmεντ αππροπριατε mεασυρεσ δεσιγνεδ το αδδρεσσ τηοσε ρισκσ.
Ιν αδδιτιον, τηε ΑWΣ χοντρολ ενϖιρονmεντ ισ συβϕεχτ το ϖαριουσ ιντερναλ ανδ εξτερναλ ρισκ ασσεσσmεντσ. AWS’
Χοmπλιανχε ανδ Σεχυριτψ τεαmσ ηαϖε εσταβλισηεδ αν ινφορmατιον σεχυριτψ φραmεωορκ ανδ πολιχιεσ βασεδ ον τηε
Χοντρολ Οβϕεχτιϖεσ φορ Ινφορmατιον ανδ ρελατεδ Τεχηνολογψ (ΧΟΒΙΤ) φραmεωορκ ανδ ηαϖε εφφεχτιϖελψ ιντεγρατεδ
τηε ΙΣΟ 27001 χερτιφιαβλε φραmεωορκ βασεδ ον ΙΣΟ 27002 χοντρολσ, Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ
(ΑΙΧΠΑ) Τρυστ Σερϖιχεσ Πρινχιπλεσ, τηε ΠΧΙ DΣΣ ϖ3.1, ανδ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε οφ Στανδαρδσ ανδ Τεχηνολογψ (ΝΙΣΤ)
Πυβλιχατιον 800−53 Ρεϖ 3 (Ρεχοmmενδεδ Σεχυριτψ Χοντρολσ φορ Φεδεραλ Ινφορmατιον Σψστεmσ). ΑWΣ mαινταινσ
τηε σεχυριτψ πολιχψ, προϖιδεσ σεχυριτψ τραινινγ το εmπλοψεεσ, ανδ περφορmσ αππλιχατιον σεχυριτψ ρεϖιεωσ. Τηεσε
ρεϖιεωσ ασσεσσ τηε χονφιδεντιαλιτψ, ιντεγριτψ, ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ δατα, ασ ωελλ ασ χονφορmανχε το τηε ινφορmατιον
σεχυριτψ πολιχψ.
ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ σχανσ αλλ Ιντερνετ φαχινγ σερϖιχε ενδποιντ ΙΠ αδδρεσσεσ φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ (τηεσε σχανσ δο
νοτ ινχλυδε χυστοmερ ινστανχεσ). ΑWΣ Σεχυριτψ νοτιφιεσ τηε αππροπριατε παρτιεσ το ρεmεδιατε ανψ ιδεντιφιεδ
ϖυλνεραβιλιτιεσ. Ιν αδδιτιον, εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ τηρεατ ασσεσσmεντσ αρε περφορmεδ ρεγυλαρλψ βψ ινδεπενδεντ
σεχυριτψ φιρmσ. Φινδινγσ ανδ ρεχοmmενδατιονσ ρεσυλτινγ φροm τηεσε ασσεσσmεντσ αρε χατεγοριζεδ ανδ δελιϖερεδ
το ΑWΣ λεαδερσηιπ. Τηεσε σχανσ αρε δονε ιν α mαννερ φορ τηε ηεαλτη ανδ ϖιαβιλιτψ οφ τηε υνδερλψινγ ΑWΣ
infrastructure and are not meant to replace the customer’s own vulnerability scans required to meet their specific
χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ. Χυστοmερσ χαν ρεθυεστ περmισσιον το χονδυχτ σχανσ οφ τηειρ χλουδ ινφραστρυχτυρε ασ
λong as they are limited to the customer’s instances and do not violate the AWS Acceptable Use Policy. Advance
αππροϖαλ φορ τηεσε τψπεσ οφ σχανσ χαν βε ινιτιατεδ βψ συβmιττινγ α ρεθυεστ ϖια τηε ΑWΣ ςυλνεραβιλιτψ / Πενετρατιον
Τεστινγ Ρεθυεστ Φορm.

Χοντρολ Ενϖιρονmεντ
ΑWΣ mαναγεσ α χοmπρεηενσιϖε χοντρολ ενϖιρονmεντ τηατ ινχλυδεσ πολιχιεσ, προχεσσεσ ανδ χοντρολ αχτιϖιτιεσ
τηατ λεϖεραγε ϖαριous aspects of Amazon’s overall control environment. This control environment is in place for
τηε σεχυρε δελιϖερψ οφ AWS’ σερϖιχε οφφερινγσ. Τηε χολλεχτιϖε χοντρολ ενϖιρονmεντ ενχοmπασσεσ τηε πεοπλε,
προχεσσεσ, ανδ τεχηνολογψ νεχεσσαρψ το εσταβλιση ανδ mαινταιν αν ενϖιρονmεντ τηατ συππορτσ τηε οπερατινγ
εφφεχτιϖενεσσ οφ AWS’ χοντρολ φραmεωορκ. ΑWΣ ηασ ιντεγρατεδ αππλιχαβλε χλουδ−σπεχιφιχ χοντρολσ ιδεντιφιεδ βψ
λεαδινγ χλουδ χοmπυτινγ ινδυστρψ βοδιεσ ιντο τηε ΑWΣ χοντρολ φραmεωορκ. ΑWΣ χοντινυεσ το mονιτορ τηεσε
ινδυστρψ γρουπσ φορ ιδεασ ον ωηιχη λεαδινγ πραχτιχεσ χαν βε ιmπλεmεντεδ το βεττερ ασσιστ χυστοmερσ ωιτη
mαναγινγ τηειρ χοντρολ ενϖιρονmεντ.
Τηε χοντρολ ενϖιρονmεντ ατ Αmαζον βεγινσ ατ τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ τηε Χοmπανψ. Εξεχυτιϖε ανδ σενιορ
leadership play important roles in establishing the Company’s tone and core values. Every employee is
provided with the Company’s Code of Business Conduct and Ethics and completeσ περιοδιχ τραινινγ.
Χοmπλιανχε αυδιτσ αρε περφορmεδ σο τηατ εmπλοψεεσ υνδερστανδ ανδ φολλοω τηε εσταβλισηεδ πολιχιεσ.
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Τηε ΑWΣ οργανιζατιοναλ στρυχτυρε προϖιδεσ α φραmεωορκ φορ πλαννινγ, εξεχυτινγ ανδ χοντρολλινγ βυσινεσσ
οπερατιονσ. Τηε οργανιζατιοναλ στρυχτυρε ασσιγνσ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ το προϖιδε φορ αδεθυατε σταφφινγ,
εφφιχιενχψ οφ οπερατιονσ, ανδ τηε σεγρεγατιον οφ δυτιεσ. Μαναγεmεντ ηασ αλσο εσταβλισηεδ αυτηοριτψ ανδ
appropriate lines of reporting for key personnel. Included as part of the Company’s hiring verification
προχεσσεσ αρε εδυχατιον, πρεϖιουσ εmπλοψmεντ, ανδ, ιν σοmε χασεσ, βαχκγρουνδ χηεχκσ ασ περmιττεδ βψ λαω ανδ
ρεγυλατιον for employees commensurate with the employee’s position and level of access to AWS facilities. Τηε
Χοmπανψ φολλοωσ α στρυχτυρεδ ον−βοαρδινγ προχεσσ το φαmιλιαριζε νεω εmπλοψεεσ ωιτη Αmαζον τοολσ, προχεσσεσ,
σψστεmσ, πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ.

Ινφορmατιον Σεχυριτψ
ΑWΣ ηασ ιmπλεmεντεδ α φορmαλ ινφορmατιον σεχυριτψ προγραm δεσιγνεδ το προτεχτ τηε χονφιδεντιαλιτψ, ιντεγριτψ,
and availability of customers’ σψστεmσ ανδ δατα. ΑWΣ πυβλισηεσ α σεχυριτψ ωηιτεπαπερ τηατ ισ αϖαιλαβλε ον τηε
πυβλιχ ωεβσιτε τηατ αδδρεσσεσ ηοω ΑWΣ χαν ηελπ χυστοmερσ σεχυρε τηειρ δατα.

ΑWΣ Χερτιφιχατιονσ, Προγραmσ, Ρεπορτσ, ανδ Τηιρδ−Παρτψ
Αττεστατιονσ
ΑWΣ ενγαγεσ ωιτη εξτερναλ χερτιφψινγ βοδιεσ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτορσ το προϖιδε χυστοmερσ ωιτη χονσιδεραβλε
ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηε πολιχιεσ, προχεσσεσ, ανδ χοντρολσ εσταβλισηεδ ανδ οπερατεδ βψ ΑWΣ.

ΧϑΙΣ
ΑWΣ χοmπλιεσ ωιτη τηε ΦΒΙ∋σ Χριmιναλ ϑυστιχε Ινφορmατιον Σερϖιχεσ (ΧϑΙΣ) στανδαρδ. Wε σιγν ΧϑΙΣ σεχυριτψ
αγρεεmεντσ ωιτη ουρ χυστοmερσ, ινχλυδινγ αλλοωινγ ορ περφορmινγ ανψ ρεθυιρεδ εmπλοψεε βαχκγρουνδ χηεχκσ
αχχορδινγ το τηε ΧϑΙΣ Σεχυριτψ Πολιχψ.
Λαω ενφορχεmεντ χυστοmερσ (ανδ παρτνερσ ωηο mαναγε ΧϑΙ) αρε τακινγ αδϖανταγε οφ ΑWΣ σερϖιχεσ το ιmπροϖε
τηε σεχυριτψ ανδ προτεχτιον οφ ΧϑΙ δατα, υσινγ τηε αδϖανχεδ σεχυριτψ σερϖιχεσ ανδ φεατυρεσ οφ ΑWΣ, συχη ασ
αχτιϖιτψ λογγινγ (ΑWΣ ΧλουδΤραιλ), encryption of data in motion and at rest (S3’s Server−Σιδε Ενχρψπτιον
ωιτη τηε οπτιον το βρινγ ψουρ οων κεψ), χοmπρεηενσιϖε κεψ mαναγεmεντ ανδ προτεχτιον (ΑWΣ Κεψ
Μαναγεmεντ Σερϖιχε ανδ ΧλουδΗΣΜ), ανδ ιντεγρατεδ περmισσιον mαναγεmεντ (ΙΑΜ φεδερατεδ ιδεντιτψ
mαναγεmεντ, mυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον).
ΑWΣ ηασ χρεατεδ α Χριmιναλ ϑυστιχε Ινφορmατιον Σερϖιχεσ (ΧϑΙΣ) Wορκβοοκ ιν α σεχυριτψ πλαν τεmπλατε
φορmατ αλιγνεδ το τηε ΧϑΙΣ Πολιχψ Αρεασ. Αδδιτιοναλλψ, α ΧϑΙΣ Wηιτεπαπερ ηασ βεεν δεϖελοπεδ το ηελπ γυιδε
χυστοmερσ ιν τηειρ ϕουρνεψ το χλουδ αδοπτιον.
ςισιτ τηε ΧϑΙΣ Ηυβ Παγε: ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/χϕισ/

ΧΣΑ
Ιν 2011, τηε Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε (ΧΣΑ) λαυνχηεδ ΣΤΑΡ, αν ινιτιατιϖε το ενχουραγε τρανσπαρενχψ οφ σεχυριτψ
πραχτιχεσ ωιτηιν χλουδ προϖιδερσ. Τηε ΧΣΑ Σεχυριτψ, Τρυστ & Ασσυρανχε Ρεγιστρψ (ΣΤΑΡ) ισ α φρεε, πυβλιχλψ
αχχεσσιβλε ρεγιστρψ τηατ δοχυmεντσ τηε σεχυριτψ χοντρολσ προϖιδεδ βψ ϖαριουσ χλουδ χοmπυτινγ οφφερινγσ, τηερεβψ
ηελπινγ υσερσ ασσεσσ τηε σεχυριτψ οφ χλουδ προϖιδερσ τηεψ χυρρεντλψ υσε ορ αρε χονσιδερινγ χοντραχτινγ ωιτη.
ΑWΣ ισ α ΧΣΑ ΣΤΑΡ ρεγιστραντ ανδ ηασ χοmπλετεδ τηε Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε (ΧΣΑ) Χονσενσυσ
Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε (ΧΑΙΘ). Τηισ ΧΑΙΘ πυβλισηεδ βψ τηε ΧΣΑ προϖιδεσ α ωαψ το ρεφερενχε ανδ
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δοχυmεντ ωηατ σεχυριτψ χοντρολσ εξιστ ιν AWS’ Ινφραστρυχτυρε ασ α Σερϖιχε οφφερινγσ. Τηε ΧΑΙΘ προϖιδεσ 298
θυεστιονσ α χλουδ χονσυmερ ανδ χλουδ αυδιτορ mαψ ωιση το ασκ οφ α χλουδ προϖιδερ.
Σεε: Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1

Χψβερ Εσσεντιαλσ Πλυσ
Χψβερ Εσσεντιαλσ Πλυσ ισ α ΥΚ Γοϖερνmεντ−βαχκεδ, ινδυστρψ−συππορτεδ χερτιφιχατιον σχηεmε ιντροδυχεδ ιν
τηε ΥΚ το ηελπ οργανιζατιονσ δεmονστρατε οπερατιοναλ σεχυριτψ αγαινστ χοmmον χψβερ−ατταχκσ.
Ιτ δεmονστρατεσ τηε βασελινε χοντρολσ ΑWΣ ιmπλεmεντσ το mιτιγατε τηε ρισκ φροm χοmmον Ιντερνετ−βασεδ
τηρεατσ, ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε ΥΚ Γοϖερνmεντ∋σ ∀10 Στεπσ το Χψβερ Σεχυριτψ∀. Ιτ ισ βαχκεδ βψ ινδυστρψ,
ινχλυδινγ τηε Φεδερατιον οφ Σmαλλ Βυσινεσσεσ, τηε Χονφεδερατιον οφ Βριτιση Ινδυστρψ ανδ α νυmβερ οφ ινσυρανχε
οργανιζατιονσ τηατ οφφερ ινχεντιϖεσ φορ βυσινεσσεσ ηολδινγ τηισ χερτιφιχατιον.
Χψβερ Εσσεντιαλσ σετσ ουτ τηε νεχεσσαρψ τεχηνιχαλ χοντρολσ; τηε ρελατεδ ασσυρανχε φραmεωορκ σηοωσ ηοω τηε
ινδεπενδεντ ασσυρανχε προχεσσ ωορκσ φορ Χψβερ Εσσεντιαλσ Πλυσ χερτιφιχατιον τηρουγη αν αννυαλ εξτερναλ
ασσεσσmεντ χονδυχτεδ βψ αν αχχρεδιτεδ ασσεσσορ. Dυε το τηε ρεγιοναλ νατυρε οφ τηε χερτιφιχατιον, τηε
χερτιφιχατιον σχοπε ισ λιmιτεδ το ΕΥ (Ιρελανδ) ρεγιον.

DοD ΣΡΓ Λεϖελσ 2 ανδ 4
Τηε Dεπαρτmεντ οφ Dεφενσε (DοD) Χλουδ Σεχυριτψ Μοδελ (ΣΡΓ) προϖιδεσ α φορmαλιζεδ ασσεσσmεντ
ανδ αυτηοριζατιον προχεσσ φορ χλουδ σερϖιχε προϖιδερσ (ΧΣΠσ) το γαιν α DοD Προϖισιοναλ Αυτηοριζατιον, ωηιχη
χαν συβσεθυεντλψ βε λεϖεραγεδ βψ DοD χυστοmερσ. Α Προϖισιοναλ Αυτηοριζατιον υνδερ τηε ΣΡΓ προϖιδεσ α
ρευσαβλε χερτιφιχατιον τηατ αττεστσ το ουρ χοmπλιανχε ωιτη DοD στανδαρδσ, ρεδυχινγ τηε τιmε νεχεσσαρψ φορ α DοD
mισσιον οωνερ το ασσεσσ ανδ αυτηοριζε ονε οφ τηειρ σψστεmσ φορ οπερατιον ον ΑWΣ. ΑWΣ χυρρεντλψ ηολδσ
προϖισιοναλ αυτηοριζατιονσ ατ Λεϖελσ 2 ανδ 4 οφ τηε ΣΡΓ.
Αδδιτιοναλ ινφορmατιον οφ τηε σεχυριτψ χοντρολ βασελινεσ δεφινεδ φορ Λεϖελσ 2, 4, 5, ανδ 6 χαν βε φουνδ ατ:
ηττπ://ιασε.δισα.mιλ/χλουδ_σεχυριτψ/Παγεσ/ινδεξ.ασπξ.
ςισιτ τηε DοD Ηυβ Παγε: ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/δοδ/

ΦεδΡΑΜΠ ΣΜ
ΑWΣ ισ α Φεδεραλ Ρισκ ανδ Αυτηοριζατιον Μαναγεmεντ Προγραm (ΦεδΡΑΜΠσm) Χοmπλιαντ Χλουδ Σερϖιχε
Προϖιδερ. ΑWΣ ηασ χοmπλετεδ τηε τεστινγ περφορmεδ βψ α ΦεδΡΑΜΠσm αχχρεδιτεδ Τηιρδ−Παρτψ Ασσεσσmεντ
Οργανιζατιον (3ΠΑΟ) ανδ ηασ βεεν γραντεδ τωο Αγενχψ Αυτηοριτψ το Οπερατε (ΑΤΟσ) βψ τηε ΥΣ Dεπαρτmεντ οφ
Ηεαλτη ανδ Ηυmαν Σερϖιχεσ (ΗΗΣ) αφτερ δεmονστρατινγ χοmπλιανχε ωιτη ΦεδΡΑΜΠσm ρεθυιρεmεντσ ατ τηε
Μοδερατε ιmπαχτ λεϖελ. Αλλ Υ.Σ. γοϖερνmεντ αγενχιεσ χαν λεϖεραγε τηε ΑWΣ Αγενχψ ΑΤΟ παχκαγεσ στορεδ ιν τηε
ΦεδΡΑΜΠσm ρεποσιτορψ το εϖαλυατε ΑWΣ φορ τηειρ αππλιχατιονσ ανδ ωορκλοαδσ, προϖιδε αυτηοριζατιονσ το υσε
ΑWΣ, ανδ τρανσιτιον ωορκλοαδσ ιντο τηε ΑWΣ ενϖιρονmεντ. Τηε τωο ΦεδΡΑΜΠσm Αγενχψ ΑΤΟσ ενχοmπασσ αλλ Υ.Σ.
ρεγιονσ (τηε ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ρεγιον ανδ τηε ΑWΣ ΥΣ Εαστ/Wεστ ρεγιονσ).

Τηε φολλοωινγ σερϖιχεσ αρε ιν τηε αχχρεδιτατιον βουνδαρψ φορ τηε ρεγιονσ στατεδ αβοϖε:
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Αmαζον Ρεδσηιφτ. Αmαζον Ρεδσηιφτ ισ α φαστ, φυλλψ mαναγεδ, πεταβψτε−σχαλε δατα ωαρεηουσε σερϖιχε τηατ
mακεσ ιτ σιmπλε ανδ χοστ−εφφεχτιϖε το εφφιχιεντλψ αναλψζε αλλ ψουρ δατα υσινγ ψουρ εξιστινγ βυσινεσσ
ιντελλιγενχε τοολσ.
Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (Αmαζον ΕΧ2). Αmαζον ΕΧ2 προϖιδεσ ρεσιζαβλε χοmπυτε χαπαχιτψ ιν
τηε χλουδ. Ιτ ισ δεσιγνεδ το mακε ωεβ−σχαλε χοmπυτινγ εασιερ φορ δεϖελοπερσ.
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3). Αmαζον Σ3 προϖιδεσ α σιmπλε ωεβ σερϖιχεσ ιντερφαχε τηατ χαν βε
υσεδ το στορε ανδ ρετριεϖε ανψ αmουντ οφ δατα, ατ ανψ τιmε, φροm ανψωηερε ον τηε ωεβ.
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ). Αmαζον ςΠΧ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ φορ ψου το προϖισιον α λογιχαλλψ
ισολατεδ σεχτιον οφ ΑWΣ ωηερε ψου χαν λαυνχη ΑWΣ ρεσουρχεσ ιν α ϖιρτυαλ νετωορκ τηατ ψου δεφινε.
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ). Αmαζον ΕΒΣ προϖιδεσ ηιγηλψ αϖαιλαβλε, ηιγηλψ ρελιαβλε, πρεδιχταβλε
στοραγε ϖολυmεσ τηατ χαν βε ατταχηεδ το α ρυννινγ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ανδ εξποσεδ ασ α δεϖιχε ωιτηιν
τηε ινστανχε.
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ). ΙΑΜ εναβλεσ ψου το σεχυρελψ χοντρολ αχχεσσ το ΑWΣ
σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ φορ ψουρ υσερσ. Υσινγ ΙΑΜ, ψου χαν χρεατε ανδ mαναγε ΑWΣ υσερσ ανδ γρουπσ
ανδ υσε περmισσιονσ το αλλοω ανδ δενψ τηειρ αχχεσσ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.

Φορ mορε ινφορmατιον ον ΑWΣ ΦεδΡΑΜΠσm χοmπλιανχε πλεασε σεε τηε ΑWΣ ΦεδΡΑΜΠσm ΦΑΘσ ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/φεδραmπ/

ΦΕΡΠΑ
Τηε Φαmιλψ Εδυχατιοναλ Ριγητσ ανδ Πριϖαχψ Αχτ (ΦΕΡΠΑ) (20 Υ.Σ.Χ. ♣ 1232γ; 34 ΧΦΡ Παρτ 99) ισ α
Φεδεραλ λαω τηατ προτεχτσ τηε πριϖαχψ οφ στυδεντ εδυχατιον ρεχορδσ. Τηε λαω αππλιεσ το αλλ σχηοολσ τηατ ρεχειϖε
φυνδσ υνδερ αν αππλιχαβλε προγραm οφ τηε Υ.Σ. Dεπαρτmεντ οφ Εδυχατιον. ΦΕΡΠΑ γιϖεσ παρεντσ χερταιν ριγητσ
ωιτη ρεσπεχτ το τηειρ χηιλδρεν∋σ εδυχατιον ρεχορδσ. Τηεσε ριγητσ τρανσφερ το τηε στυδεντ ωηεν ηε ορ σηε ρεαχηεσ
τηε αγε οφ 18, ορ αττενδσ α σχηοολ βεψονδ τηε ηιγη σχηοολ λεϖελ. Στυδεντσ το ωηοm τηε ριγητσ ηαϖε τρανσφερρεδ
αρε ∀ελιγιβλε στυδεντσ.∀
ΑWΣ εναβλεσ χοϖερεδ εντιτιεσ ανδ τηειρ βυσινεσσ ασσοχιατεσ συβϕεχτ το ΦΕΡΠΑ το λεϖεραγε τηε σεχυρε ΑWΣ
ενϖιρονmεντ το προχεσσ, mαινταιν, ανδ στορε προτεχτεδ εδυχατιον ινφορmατιον.
ΑWΣ αλσο οφφερσ α ΦΕΡΠΑ−φοχυσεδ ωηιτεπαπερ φορ χυστοmερσ ιντερεστεδ ιν λεαρνινγ mορε αβουτ ηοω τηεψ
χαν λεϖεραγε ΑWΣ φορ τηε προχεσσινγ ανδ στοραγε οφ εδυχατιοναλ δατα.
Τηε ∀ΦΕΡΠΑ Χοmπλιανχε ον ΑWΣ Wηιτεπαπερ∀ ουτλινεσ ηοω χοmπανιεσ χαν υσε ΑWΣ το προχεσσ σψστεmσ
τηατ φαχιλιτατε ΦΕΡΠΑ χοmπλιανχε:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/ωηιτεπαπερσ/χοmπλιανχε/ΑWΣ_ΦΕΡΠΑ_Wηιτεπαπερ.πδφ

ΦΙΠΣ 140−2
Τηε Φεδεραλ Ινφορmατιον Προχεσσινγ Στανδαρδ (ΦΙΠΣ) Πυβλιχατιον 140−2 ισ α ΥΣ γοϖερνmεντ
σεχυριτψ στανδαρδ τηατ σπεχιφιεσ τηε σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ φορ χρψπτογραπηιχ mοδυλεσ προτεχτινγ σενσιτιϖε
ινφορmατιον. Το συππορτ χυστοmερσ ωιτη ΦΙΠΣ 140−2 ρεθυιρεmεντσ, ΣΣΛ τερmινατιονσ ιν ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ)
οπερατε υσινγ ΦΙΠΣ 140−2 ϖαλιδατεδ ηαρδωαρε. ΑWΣ ωορκσ ωιτη ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) χυστοmερσ το προϖιδε τηε
ινφορmατιον τηεψ νεεδ το ηελπ mαναγε χοmπλιανχε ωηεν υσινγ τηε ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ενϖιρονmεντ.

ΦΙΣΜΑ ανδ DΙΑΧΑΠ
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ΑWΣ εναβλεσ ΥΣ γοϖερνmεντ αγενχιεσ το αχηιεϖε ανδ συσταιν χοmπλιανχε ωιτη τηε Φεδεραλ Ινφορmατιον
Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Αχτ (ΦΙΣΜΑ). Τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε ηασ βεεν εϖαλυατεδ βψ ινδεπενδεντ ασσεσσορσ φορ
α ϖαριετψ οφ γοϖερνmεντ σψστεmσ ασ παρτ οφ τηειρ σψστεm οωνερσ∋ αππροϖαλ προχεσσ. Νυmερουσ Φεδεραλ Χιϖιλιαν
ανδ Dεπαρτmεντ οφ Dεφενσε (DοD) οργανιζατιονσ ηαϖε συχχεσσφυλλψ αχηιεϖεδ σεχυριτψ αυτηοριζατιονσ φορ σψστεmσ
ηοστεδ ον ΑWΣ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε Ρισκ Μαναγεmεντ Φραmεωορκ (ΡΜΦ) προχεσσ δεφινεδ ιν ΝΙΣΤ 800−37
ανδ DοD Ινφορmατιον Ασσυρανχε Χερτιφιχατιον ανδ Αχχρεδιτατιον Προχεσσ (DΙΑΧΑΠ).

ΗΙΠΑΑ
ΑWΣ εναβλεσ χοϖερεδ εντιτιεσ ανδ τηειρ βυσινεσσ ασσοχιατεσ συβϕεχτ το τηε Υ.Σ. Ηεαλτη Ινσυρανχε Πορταβιλιτψ ανδ
Αχχουνταβιλιτψ Αχτ (ΗΙΠΑΑ) το λεϖεραγε τηε σεχυρε ΑWΣ ενϖιρονmεντ το προχεσσ, mαινταιν, ανδ στορε προτεχτεδ
ηεαλτη ινφορmατιον ανδ ΑWΣ ωιλλ βε σιγνινγ βυσινεσσ ασσοχιατε αγρεεmεντσ ωιτη συχη χυστοmερσ. ΑWΣ αλσο
οφφερσ α ΗΙΠΑΑ−φοχυσεδ ωηιτεπαπερ φορ χυστοmερσ ιντερεστεδ ιν λεαρνινγ mορε αβουτ ηοω τηεψ χαν λεϖεραγε
ΑWΣ φορ τηε προχεσσινγ ανδ στοραγε οφ ηεαλτη ινφορmατιον. Τηε Αρχηιτεχτινγ φορ ΗΙΠΑΑ Σεχυριτψ ανδ
Χοmπλιανχε ον Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ ωηιτεπαπερ ουτλινεσ ηοω χοmπανιεσ χαν υσε ΑWΣ το προχεσσ σψστεmσ
τηατ φαχιλιτατε ΗΙΠΑΑ ανδ Ηεαλτη Ινφορmατιον Τεχηνολογψ φορ Εχονοmιχ ανδ Χλινιχαλ Ηεαλτη (ΗΙΤΕΧΗ)
χοmπλιανχε.
Χυστοmερσ mαψ υσε ανψ ΑWΣ σερϖιχε ιν αν αχχουντ δεσιγνατεδ ασ α ΗΙΠΑΑ αχχουντ, βυτ τηεψ σηουλδ ονλψ
προχεσσ, στορε ανδ τρανσmιτ ΠΗΙ ιν τηε ΗΙΠΑΑ−ελιγιβλε σερϖιχεσ δεφινεδ ιν τηε ΒΑΑ. Τηερε αρε νινε ΗΙΠΑΑ−
ελιγιβλε σερϖιχεσ τοδαψ, ινχλυδινγ:










Αmαζον DψναmοDΒ
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Χλουδ Χοmπυτε (ΕΧ2)
Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ (ΕΛΒ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον Γλαχιερ
Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (Αmαζον ΡDΣ) υσινγ ονλψ ΜψΣΘΛ ανδ Οραχλε ενγινεσ
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)

ΑWΣ φολλοωσ α στανδαρδσ−βασεδ ρισκ mαναγεmεντ προγραm το ενσυρε τηατ τηε ΗΙΠΑΑ−ελιγιβλε σερϖιχεσ
σπεχιφιχαλλψ συππορτ τηε σεχυριτψ, χοντρολ, ανδ αδmινιστρατιϖε προχεσσεσ ρεθυιρεδ υνδερ ΗΙΠΑΑ. Υσινγ τηεσε
σερϖιχεσ το στορε ανδ προχεσσ ΠΗΙ αλλοωσ ουρ χυστοmερσ ανδ ΑWΣ το αδδρεσσ τηε ΗΙΠΑΑ ρεθυιρεmεντσ
αππλιχαβλε το ουρ υτιλιτψ−βασεδ οπερατινγ mοδελ. ΑWΣ πριοριτιζεσ ανδ αδδσ νεω ελιγιβλε σερϖιχεσ βασεδ ον
χυστοmερ δεmανδ.
Φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον πλεασε σεε ουρ ΗΙΠΑΑ Χοmπλιανχε ΦΑΘσ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ηιπαα−χοmπλιανχε/
Αρχηιτεχτινγ φορ ΗΙΠΑΑ Σεχυριτψ ανδ Χοmπλιανχε ον Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/ωηιτεπαπερσ/χοmπλιανχε/ΑWΣ_ΗΙΠΑΑ_Χοmπλιανχε_Wηιτεπαπερ.πδφ

ΙΡΑΠ
Τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Ρεγιστερεδ Ασσεσσορσ Προγραm (ΙΡΑΠ) εναβλεσ Αυστραλιαν γοϖερνmεντ χυστοmερσ το
ϖαλιδατε τηατ αππροπριατε χοντρολσ αρε ιν πλαχε ανδ δετερmινε τηε αππροπριατε ρεσπονσιβιλιτψ mοδελ φορ
αδδρεσσινγ τηε νεεδσ οφ τηε Αυστραλιαν Σιγναλσ Dιρεχτορατε (ΑΣD) Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μανυαλ (ΙΣΜ).
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Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ ηασ χοmπλετεδ αν ινδεπενδεντ ασσεσσmεντ τηατ ηασ δετερmινεδ αλλ αππλιχαβλε
ΙΣΜ χοντρολσ αρε ιν πλαχε ρελατινγ το τηε προχεσσινγ, στοραγε ανδ τρανσmισσιον οφ Υνχλασσιφιεδ (DΛΜ) φορ τηε
ΑWΣ Σψδνεψ Ρεγιον.
ΙΡΑΠ Χοmπλιανχε ΦΑΘσ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ιραπ/
Φορ mορε ινφορmατιον σεε: Αππενδιξ Β: ΑWΣ αλιγνmεντ ωιτη τηε Αυστραλιαν Σιγναλσ Dιρεχτορατε
(ΑΣD) Χλουδ Χοmπυτινγ Σεχυριτψ Χονσιδερατιονσ

ΙΣΟ 9001
ΑWΣ ηασ αχηιεϖεδ ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον, AWS’ ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον διρεχτλψ συππορτσ χυστοmερσ ωηο
δεϖελοπ, mιγρατε ανδ οπερατε τηειρ θυαλιτψ−χοντρολλεδ ΙΤ σψστεmσ ιν τηε ΑWΣ χλουδ. Χυστοmερσ χαν λεϖεραγε
AWS’ χοmπλιανχε ρεπορτσ ασ εϖιδενχε φορ τηειρ οων ΙΣΟ 9001 προγραmσ ανδ ινδυστρψ−σπεχιφιχ θυαλιτψ προγραmσ,
συχη ασ ΓξΠ ιν λιφε σχιενχεσ, ΙΣΟ 13485 ιν mεδιχαλ δεϖιχεσ, ΑΣ9100 ιν αεροσπαχε, ανδ ΙΣΟ/ΤΣ 16949 ιν
αυτοmοτιϖε. ΑWΣ χυστοmερσ ωηο δον∋τ ηαϖε θυαλιτψ σψστεm ρεθυιρεmεντσ ωιλλ στιλλ βενεφιτ φροm τηε αδδιτιοναλ
ασσυρανχε ανδ τρανσπαρενχψ τηατ αν ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον προϖιδεσ.
Τηε ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον χοϖερσ τηε θυαλιτψ mαναγεmεντ σψστεm οϖερ α σπεχιφιεδ σχοπε οφ ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ
Ρεγιονσ οφ οπερατιονσ (βελοω) ανδ σερϖιχεσ ινχλυδινγ:































ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον
ΑWΣ Χλουδ Ηαρδωαρε Σεχυριτψ Μοδελ (ΗΣΜ)
Αmαζον ΧλουδΦροντ
ΑWΣ ΧλουδΤραιλ
ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ
ΑWΣ Dιρεχτορψ Σερϖιχε
Αmαζον DψναmοDΒ
Αmαζον ΕΧ2 ςΜ Ιmπορτ/Εξπορτ
ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Χλουδ Χοmπυτε (ΕΧ2)
Αmαζον ΕΧ2 Χονταινερ Σερϖιχε (ΕΧΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Φιλε Σψστεm (ΕΦΣ)
Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ (ΕΛΒ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον ΕλαστιΧαχηε
Αmαζον Γλαχιερ
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ)
ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ)
Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ)
ΑWΣ Ρουτε 53
Αmαζον ΣιmπλεDΒ
Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ)
Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ)
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)
ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ
Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (ΣWΦ)
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ)
ΑWΣ WΑΦ − Wεβ Αππλιχατιον Φιρεωαλλ
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Αmαζον WορκDοχσ
Αmαζον WορκΜαιλ
Αmαζον WορκΣπαχεσ
Τηε υνδερλψινγ πηψσιχαλ ινφραστρυχτυρε ανδ τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Ενϖιρονmεντ

AWS’ ΙΣΟ 9001 αχχρεδιτατιον χοϖερσ ΑWΣ Ρεγιονσ ινχλυδινγ ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον),
ΥΣ Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ), Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο), ΕΥ (Ιρελανδ), ΕΥ (Φρανκφυρτ)
ανδ Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), ανδ Ασια Παχιφιχ (Τοκψο).
ΙΣΟ 9001:2008 ισ α γλοβαλ στανδαρδ φορ mαναγινγ τηε θυαλιτψ οφ προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ. Τηε 9001 στανδαρδ
ουτλινεσ α θυαλιτψ mαναγεmεντ σψστεm βασεδ ον ειγητ πρινχιπλεσ δεφινεδ βψ τηε Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον φορ
Στανδαρδιζατιον (ΙΣΟ) Τεχηνιχαλ Χοmmιττεε φορ Θυαλιτψ Μαναγεmεντ ανδ Θυαλιτψ Ασσυρανχε. Τηεψ ινχλυδε:









Χυστοmερ φοχυσ
Λεαδερσηιπ
Ινϖολϖεmεντ οφ πεοπλε
Προχεσσ αππροαχη
Σψστεm αππροαχη το mαναγεmεντ
Χοντινυαλ Ιmπροϖεmεντ
Φαχτυαλ αππροαχη το δεχισιον−mακινγ
Μυτυαλλψ βενεφιχιαλ συππλιερ ρελατιονσηιπσ

Τηε ΑWΣ ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον χαν βε δοωνλοαδεδ ατ:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/χερτιφιχατιονσ/ισο_9001_χερτιφιχατιον.πδφ
ΑWΣ προϖιδεσ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ανδ φρεθυεντλψ ασκεδ θυεστιονσ αβουτ ιτσ ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ισο−9001−φαθσ/

ΙΣΟ 27001
ΑWΣ ηασ αχηιεϖεδ ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον οφ ουρ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) χοϖερινγ
ΑWΣ ινφραστρυχτυρε, δατα χεντερσ, ανδ σερϖιχεσ ινχλυδινγ:



















ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον
Αmαζον ΧλουδΦροντ
ΑWΣ Χλουδτραιλ
ΑWΣ Dιρεχτορψ Σερϖιχε
Αmαζον DψναmοDΒ
ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Χλουδ Χοmπυτε (ΕΧ2)
Αmαζον ΕΧ2 Χονταινερ Σερϖιχε (ΕΧΣ)
ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ
Αmαζον ΕΧ2 ςΜ Ιmπορτ/Εξπορτ
ΑWΣ Χλουδ Ηαρδωαρε Σεχυριτψ Μοδελ (ΗΣΜ)
Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ (ΕΛΒ)
Αmαζον Ελαστιχ Φιλε Σψστεm (ΕΦΣ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον ΕλαστιΧαχηε
Αmαζον Γλαχιερ
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ)
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ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ)
Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ)
ΑWΣ Ρουτε 53
Αmαζον ΣιmπλεDΒ
Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ)
Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ)
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)
Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (ΣWΦ)
ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ)
ΑWΣ WΑΦ − Wεβ Αππλιχατιον Φιρεωαλλ
Αmαζον WορκDοχσ
Αmαζον WορκΜαιλ
Αmαζον WορκΣπαχεσ
Τηε υνδερλψινγ πηψσιχαλ ινφραστρυχτυρε (ινχλυδινγ ΓοϖΧλουδ) ανδ τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Ενϖιρονmεντ

ΙΣΟ 27001/27002 ισ α ωιδελψ−αδοπτεδ γλοβαλ σεχυριτψ στανδαρδ τηατ σετσ ουτ ρεθυιρεmεντσ ανδ βεστ πραχτιχεσ
for a systematic approach to managing company and customer information that’s based on periodic risk
ασσεσσmεντσ αππροπριατε το εϖερ−χηανγινγ τηρεατ σχεναριοσ. Ιν ορδερ το αχηιεϖε τηε χερτιφιχατιον, α χοmπανψ
mυστ σηοω ιτ ηασ α σψστεmατιχ ανδ ονγοινγ αππροαχη το mαναγινγ ινφορmατιον σεχυριτψ ρισκσ τηατ αφφεχτ τηε
χονφιδεντιαλιτψ, ιντεγριτψ, ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ χοmπανψ ανδ χυστοmερ ινφορmατιον. Τηισ χερτιφιχατιον ρεινφορχεσ
Amazon’s commitment to providing signifiχαντ ινφορmατιον ρεγαρδινγ ουρ σεχυριτψ χοντρολσ ανδ πραχτιχεσ.
AWS’ ΙΣΟ 27001 αχχρεδιτατιον χοϖερσ ΑWΣ Ρεγιονσ ινχλυδινγ ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον),
ΥΣ Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ), Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο), ΕΥ (Ιρελανδ), ΕΥ
(Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), ανδ Ασια Παχιφιχ (Τοκψο).
Τηε ΑWΣ ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον χαν βε δοωνλοαδεδ ατ:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/χερτιφιχατιονσ/ισο_27001_γλοβαλ_χερτιφιχατιον.πδφ
ΑWΣ προϖιδεσ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ανδ φρεθυεντλψ ασκεδ θυεστιονσ αβουτ ιτσ ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ισο−27001−φαθσ/

ΙΣΟ 27017
ΙΣΟ 27017 ισ τηε νεωεστ χοδε οφ πραχτιχε ρελεασεδ βψ τηε Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον φορ Στανδαρδιζατιον (ΙΣΟ).
Ιτ προϖιδεσ ιmπλεmεντατιον γυιδανχε ον ινφορmατιον σεχυριτψ χοντρολσ τηατ σπεχιφιχαλλψ ρελατε το χλουδ σερϖιχεσ.
ΑWΣ ηασ αχηιεϖεδ ΙΣΟ 27017 χερτιφιχατιον οφ ουρ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) χοϖερινγ
ΑWΣ ινφραστρυχτυρε, δατα χεντερσ, ανδ σερϖιχεσ ινχλυδινγ:










Αmαζον ΧλουδΦροντ
Αmαζον DψναmοDΒ
Αmαζον ΕΧ2 Χονταινερ Σερϖιχε (ΕΧΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (ΕΧ2)
Αmαζον Ελαστιχ Φιλε Σψστεm (ΕΦΣ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον ΕλαστιΧαχηε
Αmαζον Γλαχιερ
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Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ)
Αmαζον Ρουτε 53
Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ)
Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ)
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)
Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (ΣWΦ)
Αmαζον ΣιmπλεDΒ
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ)
Αmαζον WορκDοχσ
Αmαζον WορκΜαιλ
Αmαζον WορκΣπαχεσ
ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον
ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ
ΑWΣ ΧλουδΤραιλ
ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ
ΑWΣ Dιρεχτορψ Σερϖιχε
ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ)
ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ)
ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ
ΑWΣ WΑΦ (Wεβ Αππλιχατιον Φιρεωαλλ)
Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ
ςΜ Ιmπορτ/Εξπορτ

Τηε ΑWΣ ΙΣΟ 27017 χερτιφιχατιον χαν βε δοωνλοαδεδ ατ:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/χερτιφιχατιονσ/ισο_27017_χερτιφιχατιον.πδφ
ΑWΣ προϖιδεσ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ανδ φρεθυεντλψ ασκεδ θυεστιονσ αβουτ ιτσ ΙΣΟ 27017 χερτιφιχατιον ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ισο−27017−φαθσ/

ΙΣΟ 27018
ΙΣΟ 27018 ισ τηε φιρστ Ιντερνατιοναλ χοδε οφ πραχτιχε τηατ φοχυσεσ ον προτεχτιον οφ περσοναλ δατα ιν τηε χλουδ. Ιτ
ισ βασεδ ον ΙΣΟ ινφορmατιον σεχυριτψ στανδαρδ 27002 ανδ προϖιδεσ ιmπλεmεντατιον γυιδανχε ον ΙΣΟ 27002
χοντρολσ αππλιχαβλε το πυβλιχ χλουδ Περσοναλλψ Ιδεντιφιαβλε Ινφορmατιον (ΠΙΙ). Ιτ αλσο προϖιδεσ α σετ οφ αδδιτιοναλ
χοντρολσ ανδ ασσοχιατεδ γυιδανχε ιντενδεδ το αδδρεσσ πυβλιχ χλουδ ΠΙΙ προτεχτιον ρεθυιρεmεντσ νοτ αδδρεσσεδ
βψ τηε εξιστινγ ΙΣΟ 27002 χοντρολ σετ.
ΑWΣ ηασ αχηιεϖεδ ΙΣΟ 27018 χερτιφιχατιον οφ ουρ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) χοϖερινγ
ΑWΣ ινφραστρυχτυρε, δατα χεντερσ, ανδ σερϖιχεσ ινχλυδινγ:










Αmαζον ΧλουδΦροντ
Αmαζον DψναmοDΒ
Αmαζον ΕΧ2 Χονταινερ Σερϖιχε (ΕΧΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (ΕΧ2)
Αmαζον Ελαστιχ Φιλε Σψστεm (ΕΦΣ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον ΕλαστιΧαχηε
Αmαζον Γλαχιερ
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Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ)
Αmαζον Ρουτε 53
Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ)
Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ)
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)
Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (ΣWΦ)
Αmαζον ΣιmπλεDΒ
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ)
Αmαζον WορκDοχσ
Αmαζον WορκΜαιλ
Αmαζον WορκΣπαχεσ
ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον
ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ
ΑWΣ ΧλουδΤραιλ
ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ
ΑWΣ Dιρεχτορψ Σερϖιχε
ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ)
ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ)
ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ
ΑWΣ WΑΦ (Wεβ Αππλιχατιον Φιρεωαλλ)
Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ
ςΜ Ιmπορτ/Εξπορτ

Τηε ΑWΣ ΙΣΟ 27018 χερτιφιχατιον χαν βε δοωνλοαδεδ ατ:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/χερτιφιχατιονσ/ισο_27018_χερτιφιχατιον.πδφ
ΑWΣ προϖιδεσ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ανδ φρεθυεντλψ ασκεδ θυεστιονσ αβουτ ιτσ ΙΣΟ 27018 χερτιφιχατιον ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ισο−27018−φαθσ/
ΙΤΑΡ
Τηε ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ρεγιον συππορτσ ΥΣ Ιντερνατιοναλ Τραφφιχ ιν Αρmσ Ρεγυλατιονσ (ΙΤΑΡ) χοmπλιανχε.
Ασ α παρτ οφ mαναγινγ α χοmπρεηενσιϖε ΙΤΑΡ χοmπλιανχε προγραm, χοmπανιεσ συβϕεχτ το ΙΤΑΡ εξπορτ
ρεγυλατιονσ mυστ χοντρολ υνιντενδεδ εξπορτσ βψ ρεστριχτινγ αχχεσσ το προτεχτεδ δατα το ΥΣ Περσονσ ανδ
ρεστριχτινγ πηψσιχαλ λοχατιον οφ τηατ δατα το τηε ΥΣ. ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) προϖιδεσ αν ενϖιρονmεντ πηψσιχαλλψ
λοχατεδ ιν τηε ΥΣ ανδ ωηερε αχχεσσ βψ ΑWΣ Περσοννελ ισ λιmιτεδ το ΥΣ Περσονσ, τηερεβψ αλλοωινγ θυαλιφιεδ
χοmπανιεσ το τρανσmιτ, προχεσσ, ανδ στορε προτεχτεδ αρτιχλεσ ανδ δατα συβϕεχτ το ΙΤΑΡ ρεστριχτιονσ. Τηε ΑWΣ
ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ενϖιρονmεντ ηασ βεεν αυδιτεδ βψ αν ινδεπενδεντ τηιρδ−παρτψ το ϖαλιδατε τηε προπερ χοντρολσ
αρε ιν πλαχε το συππορτ χυστοmερ εξπορτ χοmπλιανχε προγραmσ φορ τηισ ρεθυιρεmεντ.
ΜΠΑΑ
Τηε Μοτιον Πιχτυρε Ασσοχιατιον οφ Αmεριχα (ΜΠΑΑ) ηασ εσταβλισηεδ α σετ οφ βεστ πραχτιχεσ φορ σεχυρελψ στορινγ,
προχεσσινγ ανδ δελιϖερινγ προτεχτεδ mεδια ανδ χοντεντ (ηττπ://ωωω.φιγητφιλmτηεφτ.οργ/φαχιλιτψ−σεχυριτψ−
προγραm.ητmλ). Μεδια χοmπανιεσ υσε τηεσε βεστ πραχτιχεσ ασ α ωαψ το ασσεσσ ρισκ ανδ σεχυριτψ οφ τηειρ χοντεντ
ανδ ινφραστρυχτυρε. ΑWΣ ηασ δεmονστρατεδ αλιγνmεντ ωιτη τηε ΜΠΑΑ βεστ πραχτιχεσ ανδ τηε ΑWΣ
ινφραστρυχτυρε ισ χοmπλιαντ ωιτη αλλ αππλιχαβλε ΜΠΑΑ ινφραστρυχτυρε χοντρολσ. Wηιλε τηε ΜΠΑΑ δοεσ νοτ οφφερ α
“certification,” media industry customers can use the AWS MPAA documentation to augment their risk
ασσεσσmεντ ανδ εϖαλυατιον οφ ΜΠΑΑ−τψπε χοντεντ ον ΑWΣ.
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Σεε τηε ΑWΣ Χοmπλιανχε ΜΠΑΑ ηυβ παγε φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/mπαα/

ΜΤΧΣ Τιερ 3 Χερτιφιχατιον
Τηε Μυλτι−Τιερ Χλουδ Σεχυριτψ (ΜΤΧΣ) ισ αν οπερατιοναλ Σινγαπορε σεχυριτψ mαναγεmεντ Στανδαρδ
(ΣΠΡΙΝΓ ΣΣ 584:2013), βασεδ ον ΙΣΟ 27001/02 Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) στανδαρδσ.
Τηε χερτιφιχατιον ασσεσσmεντ ρεθυιρεσ υσ το:
• Systematically evaluate our information security risks, taking into account the impact of company threats and
ϖυλνεραβιλιτιεσ
• Design and implement a comprehensive suite of information security controls and other forms of risk
mαναγεmεντ το αδδρεσσ χοmπανψ ανδ αρχηιτεχτυρε σεχυριτψ ρισκσ
• Adopt an overarching management process to ensure that the information security controls meet the our
ινφορmατιον σεχυριτψ νεεδσ ον αν ονγοινγ βασισ
ςιεω τηε ΜΤΧΣ Ηυβ Παγε ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/αωσ−mυλτιτιερεδ−χλουδ−σεχυριτψ−στανδαρδ−χερτιφιχατιον/
ΝΙΣΤ
Ιν ϑυνε 2015 Τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε οφ Στανδαρδσ ανδ Τεχηνολογψ (ΝΙΣΤ) ρελεασεδ γυιδελινεσ 800−171, ∀Φιναλ
Γυιδελινεσ φορ Προτεχτινγ Σενσιτιϖε Γοϖερνmεντ Ινφορmατιον Ηελδ βψ Χοντραχτορσ∀. Τηισ γυιδανχε ισ αππλιχαβλε
το τηε προτεχτιον οφ Χοντρολλεδ Υνχλασσιφιεδ Ινφορmατιον (ΧΥΙ) ον νονφεδεραλ σψστεmσ.
ΑWΣ ισ αλρεαδψ χοmπλιαντ ωιτη τηεσε γυιδελινεσ, ανδ χυστοmερσ χαν εφφεχτιϖελψ χοmπλψ ωιτη ΝΙΣΤ 800−171
ιmmεδιατελψ. ΝΙΣΤ 800−171 ουτλινεσ α συβσετ οφ τηε ΝΙΣΤ 800−53 ρεθυιρεmεντσ, α γυιδελινε υνδερ ωηιχη ΑWΣ
ηασ αλρεαδψ βεεν αυδιτεδ υνδερ τηε ΦεδΡΑΜΠ προγραm. Τηε ΦεδΡΑΜΠ Μοδερατε σεχυριτψ χοντρολ βασελινε ισ
mορε ριγορουσ τηαν τηε ρεχοmmενδεδ ρεθυιρεmεντσ εσταβλισηεδ ιν Χηαπτερ 3 οφ 800−171, ανδ ινχλυδεσ α
σιγνιφιχαντ νυmβερ οφ σεχυριτψ χοντρολσ αβοϖε ανδ βεψονδ τηοσε ρεθυιρεδ οφ ΦΙΣΜΑ Μοδερατε σψστεmσ τηατ
προτεχτ ΧΥΙ δατα. Α δεταιλεδ mαππινγ ισ αϖαιλαβλε ιν τηε ΝΙΣΤ Σπεχιαλ Πυβλιχατιον 800−171, σταρτινγ ον
παγε D2 (ωηιχη ισ παγε 37 ιν τηε ΠDΦ).
ΠΧΙ DΣΣ Λεϖελ 1
ΑWΣ ισ Λεϖελ 1 χοmπλιαντ υνδερ τηε Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ (ΠΧΙ) Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδ (DΣΣ). Χυστοmερσ
χαν ρυν αππλιχατιονσ ον ουρ ΠΧΙ−χοmπλιαντ τεχηνολογψ ινφραστρυχτυρε φορ στορινγ, προχεσσινγ, ανδ τρανσmιττινγ
χρεδιτ χαρδ ινφορmατιον ιν τηε χλουδ. Ιν Φεβρυαρψ 2013, τηε ΠΧΙ Σεχυριτψ Στανδαρδσ Χουνχιλ ρελεασεδ ΠΧΙ DΣΣ
Χλουδ Χοmπυτινγ Γυιδελινεσ. Τηεσε γυιδελινεσ προϖιδε χυστοmερσ ωηο αρε mαναγινγ α χαρδηολδερ δατα
ενϖιρονmεντ ωιτη χονσιδερατιονσ φορ mαινταινινγ ΠΧΙ DΣΣ χοντρολσ ιν τηε χλουδ. ΑWΣ ηασ ινχορπορατεδ τηε ΠΧΙ
DΣΣ Χλουδ Χοmπυτινγ Γυιδελινεσ ιντο τηε ΑWΣ ΠΧΙ Χοmπλιανχε Παχκαγε φορ χυστοmερσ. Τηε ΑWΣ ΠΧΙ
Χοmπλιανχε Παχκαγε ινχλυδεσ τηε ΑWΣ ΠΧΙ Αττεστατιον οφ Χοmπλιανχε (ΑοΧ), ωηιχη σηοωσ τηατ ΑWΣ ηασ βεεν
συχχεσσφυλλψ ϖαλιδατεδ αγαινστ στανδαρδσ αππλιχαβλε το α Λεϖελ 1 σερϖιχε προϖιδερ υνδερ ΠΧΙ DΣΣ ςερσιον 3.1, ανδ
τηε ΑWΣ ΠΧΙ Ρεσπονσιβιλιτψ Συmmαρψ, ωηιχη εξπλαινσ ηοω χοmπλιανχε ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε σηαρεδ βετωεεν
ΑWΣ ανδ ουρ χυστοmερσ ιν τηε χλουδ.
Τηε φολλοωινγ σερϖιχεσ αρε ιν σχοπε φορ ΠΧΙ DΣΣ Λεϖελ 1:
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Αυτο Σχαλινγ
ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον
Αmαζον ΧλουδΦροντ
ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ
ΑWΣ ΧλουδΤραιλ
ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ
Αmαζον DψναmοDΒ
ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (ΕΧ2)
Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ (ΕΛΒ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον Γλαχιερ
ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ)
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ)
Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ)
Αmαζον Ρουτε 53
Αmαζον ΣιmπλεDΒ
Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)
Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ)
Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε ΣWΦ
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ)
Τηε υνδερλψινγ πηψσιχαλ ινφραστρυχτυρε (ινχλυδινγ ΓοϖΧλουδ) ανδ τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Ενϖιρονmεντ

Τηε λατεστ σχοπε οφ σερϖιχεσ ανδ ρεγιονσ φορ τηε ΑWΣ ΠΧΙ DΣΣ Λεϖελ 1 χερτιφιχατιον χαν βε φουνδ ατ:
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/πχι−δσσ−λεϖελ−1−φαθσ/

ΣΟΧ 1/ΙΣΑΕ 3402
Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ πυβλισηεσ α Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1), Τψπε ΙΙ ρεπορτ. Τηε αυδιτ φορ τηισ
ρεπορτ ισ χονδυχτεδ ιν αχχορδανχε ωιτη Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ): ΑΤ 801
(φορmερλψ ΣΣΑΕ 16) ανδ τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδσ φορ Ασσυρανχε Ενγαγεmεντσ Νο. 3402 (ΙΣΑΕ 3402). Τηισ
δυαλ−στανδαρδ ρεπορτ ισ ιντενδεδ το mεετ α βροαδ ρανγε οφ φινανχιαλ αυδιτινγ ρεθυιρεmεντσ φορ Υ.Σ. ανδ
ιντερνατιοναλ αυδιτινγ βοδιεσ. Τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ αυδιτ αττεστσ τηατ AWS’ χοντρολ οβϕεχτιϖεσ αρε αππροπριατελψ
δεσιγνεδ ανδ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ χοντρολσ δεφινεδ το σαφεγυαρδ χυστοmερ δατα αρε οπερατινγ εφφεχτιϖελψ. Τηισ
ρεπορτ ισ τηε ρεπλαχεmεντ οφ τηε Στατεmεντ ον Αυδιτινγ Στανδαρδσ Νο. 70 (ΣΑΣ 70) Τψπε ΙΙ Αυδιτ ρεπορτ.
Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 χοντρολ οβϕεχτιϖεσ αρε προϖιδεδ ηερε. Τηε ρεπορτ ιτσελφ ιδεντιφιεσ τηε χοντρολ αχτιϖιτιεσ τηατ
συππορτ εαχη οφ τηεσε οβϕεχτιϖεσ and the independent auditor’s results of their testing procedures of each
χοντρολ.
Οβϕεχτιϖε Αρεα

Οβϕεχτιϖε Dεσχριπτιον

Σεχυριτψ
Οργανιζατιον

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ ινφορmατιον σεχυριτψ πολιχιεσ ηαϖε βεεν
ιmπλεmεντεδ ανδ χοmmυνιχατεδ τηρουγηουτ τηε οργανιζατιον.

Εmπλοψεε Υσερ
Αχχεσσ

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ σο τηατ Αmαζον
εmπλοψεε υσερ αχχουντσ αρε αδδεδ, mοδιφιεδ ανδ δελετεδ ιν α τιmελψ mαννερ ανδ ρεϖιεωεδ ον α
περιοδιχ βασισ.
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Λογιχαλ Σεχυριτψ

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ πολιχιεσ ανδ mεχηανισmσ αρε ιν πλαχε το
αππροπριατελψ ρεστριχτ υναυτηοριζεδ ιντερναλ ανδ εξτερναλ αχχεσσ το δατα ανδ χυστοmερ δατα ισ
αππροπριατελψ σεγρεγατεδ φροm οτηερ χυστοmερσ.

Σεχυρε Dατα
Ηανδλινγ

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ δατa handling between the customer’σ ποιντ οφ
ινιτιατιον το αν ΑWΣ στοραγε λοχατιον ισ σεχυρεδ ανδ mαππεδ αχχυρατελψ.

Πηψσιχαλ Σεχυριτψ
ανδ
Ενϖιρονmενταλ
Προτεχτιον

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ πηψσιχαλ αχχεσσ το δατα χεντερσ ισ ρεστριχτεδ το
αυτηοριζεδ περσοννελ ανδ τηατ mεχηανισmσ αρε ιν πλαχε το mινιmιζε τηε εφφεχτ οφ α mαλφυνχτιον
ορ πηψσιχαλ δισαστερ το δατα χεντερ φαχιλιτιεσ.

Χηανγε
Μαναγεmεντ

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ χηανγεσ (ινχλυδινγ εmεργενχψ / νον−ρουτινε ανδ
χονφιγυρατιον) το εξιστινγ ΙΤ ρεσουρχεσ αρε λογγεδ, αυτηοριζεδ, τεστεδ, αππροϖεδ ανδ
δοχυmεντεδ.

Dατα Ιντεγριτψ,
Αϖαιλαβιλιτψ ανδ
Ρεδυνδανχψ

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ δατα ιντεγριτψ ισ mαινταινεδ τηρουγη αλλ πηασεσ
ινχλυδινγ τρανσmισσιον, στοραγε ανδ προχεσσινγ.

Ινχιδεντ
Ηανδλινγ

Χοντρολσ προϖιδε ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ σψστεm ινχιδεντσ αρε ρεχορδεδ, αναλψζεδ, ανδ
ρεσολϖεδ.

Τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτσ αρε δεσιγνεδ το φοχυσ ον χοντρολσ ατ α σερϖιχε οργανιζατιον τηατ αρε λικελψ το βε ρελεϖαντ το αν
audit of a user entity’s financial statements. As AWS’ χυστοmερ βασε ισ βροαδ, ανδ τηε υσε οφ ΑWΣ σερϖιχεσ ισ
εθυαλλψ ασ βροαδ, τηε αππλιχαβιλιτψ οφ χοντρολσ το χυστοmερ φινανχιαλ στατεmεντσ ϖαριεσ βψ χυστοmερ. Τηερεφορε,
τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 ρεπορτ ισ δεσιγνεδ το χοϖερ σπεχιφιχ κεψ χοντρολσ λικελψ το βε ρεθυιρεδ δυρινγ α φινανχιαλ αυδιτ, ασ
ωελλ ασ χοϖερινγ α βροαδ ρανγε οφ ΙΤ γενεραλ χοντρολσ το αχχοmmοδατε α ωιδε ρανγε οφ υσαγε ανδ αυδιτ
σχεναριοσ. Τηισ αλλοωσ χυστοmερσ το λεϖεραγε τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε το στορε ανδ προχεσσ χριτιχαλ δατα, ινχλυδινγ
τηατ ωηιχη ισ ιντεγραλ το τηε φινανχιαλ ρεπορτινγ προχεσσ. ΑWΣ περιοδιχαλλψ ρεασσεσσεσ τηε σελεχτιον οφ τηεσε
χοντρολσ το χονσιδερ χυστοmερ φεεδβαχκ ανδ υσαγε οφ τηισ ιmπορταντ αυδιτ ρεπορτ.
AWS’ χοmmιτmεντ το τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ ισ ονγοινγ, ανδ ΑWΣ ωιλλ χοντινυε τηε προχεσσ οφ περιοδιχ αυδιτσ. Τηε
ΣΟΧ 1 ρεπορτ σχοπε χοϖερσ:





















ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον
ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ
ΑWΣ ΧλουδΤραιλ
ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ
Αmαζον DψναmοDΒ
Αmαζον ΕΧ2 ςΜ Ιmπορτ/Εξπορτ
Αmαζον Ελαστιχ Βεανσταλκ
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ)
Αmαζον ΕλαστιΧαχηε
Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (ΕΧ2)
Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ (ΕΛΒ)
Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ)
Αmαζον Γλαχιερ
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ)
ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ)
Αmαζον Ρεδσηιφτ
Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ)
Αmαζον Ρουτε 53
Αmαζον ΣιmπλεDΒ
Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ)
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Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3)
Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω (ΣWΦ)
Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ)
ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ)
Αmαζον Wορκσπαχεσ

ΣΟΧ 2
Ιν αδδιτιον το τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ, ΑWΣ πυβλισηεσ α Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 2 (ΣΟΧ 2), Τψπε ΙΙ ρεπορτ.
Σιmιλαρ το τηε ΣΟΧ 1 ιν τηε εϖαλυατιον οφ χοντρολσ, τηε ΣΟΧ 2 ρεπορτ ισ αν αττεστατιον ρεπορτ τηατ εξπανδσ τηε
εϖαλυατιον οφ χοντρολσ το τηε χριτερια σετ φορτη βψ τηε Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ
(ΑΙΧΠΑ) Τρυστ Σερϖιχεσ Πρινχιπλεσ. Τηεσε πρινχιπλεσ δεφινε λεαδινγ πραχτιχε χοντρολσ ρελεϖαντ το σεχυριτψ,
αϖαιλαβιλιτψ, προχεσσινγ ιντεγριτψ, χονφιδεντιαλιτψ, ανδ πριϖαχψ αππλιχαβλε το σερϖιχε οργανιζατιονσ συχη ασ ΑWΣ.
Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 2 ισ αν εϖαλυατιον οφ τηε δεσιγν ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ χοντρολσ τηατ mεετ τηε χριτερια φορ
the security and availability principles set forth in the AICPA’s Trust Services Principles criteria. This report
προϖιδεσ αδδιτιοναλ τρανσπαρενχψ ιντο ΑWΣ σεχυριτψ ανδ αϖαιλαβιλιτψ βασεδ ον α πρε−δεφινεδ ινδυστρψ στανδαρδ
οφ λεαδινγ πραχτιχεσ ανδ φυρτηερ δεmονστρατεσ AWS’ χοmmιτmεντ το προτεχτινγ χυστοmερ δατα. Τηε ΣΟΧ 2
ρεπορτ σχοπε χοϖερσ τηε σαmε σερϖιχεσ χοϖερεδ ιν τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ. Σεε τηε ΣΟΧ 1 δεσχριπτιον αβοϖε φορ τηε ιν−
σχοπε σερϖιχεσ.

ΣΟΧ 3
ΑWΣ πυβλισηεσ α Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 3 (ΣΟΧ 3) ρεπορτ. Τηε ΣΟΧ 3 ρεπορτ ισ α πυβλιχαλλψ−αϖαιλαβλε
συmmαρψ οφ τηε ΑWΣ ΣΟΧ 2 ρεπορτ. Τηε ρεπορτ ινχλudes the external auditor’s opinion of the operation of
χοντρολσ (βασεδ ον τηε AICPA’s Security Trust Principles ινχλυδεδ ιν τηε ΣΟΧ 2 ρεπορτ), τηε ασσερτιον φροm ΑWΣ
mαναγεmεντ ρεγαρδινγ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ χοντρολσ, ανδ αν οϖερϖιεω οφ ΑWΣ Ινφραστρυχτυρε ανδ Σερϖιχεσ. Τηε
ΑWΣ ΣΟΧ 3 ρεπορτ ινχλυδεσ αλλ ΑWΣ δατα χεντερσ ωορλδωιδε τηατ συππορτ ιν−σχοπε σερϖιχεσ. Τηισ ισ α γρεατ
ρεσουρχε φορ χυστοmερσ το ϖαλιδατε τηατ ΑWΣ ηασ οβταινεδ εξτερναλ αυδιτορ ασσυρανχε ωιτηουτ γοινγ τηρουγη τηε
προχεσσ το ρεθυεστ α ΣΟΧ 2 ρεπορτ. Τηε ΣΟΧ 3 ρεπορτ σχοπε χοϖερσ τηε σαmε σερϖιχεσ χοϖερεδ ιν τηε ΣΟΧ 1
ρεπορτ. Σεε τηε ΣΟΧ 1 δεσχριπτιον αβοϖε φορ τηε ιν−σχοπε σερϖιχεσ. ςιεω τηε ΑWΣ ΣΟΧ 3 ρεπορτ ηερε.

Κεψ Χοmπλιανχε Θυεστιονσ ανδ ΑWΣ
Τηισ σεχτιον αδδρεσσεσ γενεριχ χλουδ χοmπυτινγ χοmπλιανχε θυεστιονσ σπεχιφιχαλλψ φορ ΑWΣ. Τηεσε χοmmον
χοmπλιανχε θυεστιονσ λιστεδ mαψ βε οφ ιντερεστ ωηεν εϖαλυατινγ ανδ οπερατινγ ιν α χλουδ χοmπυτινγ
ενϖιρονmεντ ανδ mαψ assist in AWS customers’ control management efforts.
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Ρεφ Χλουδ Χοmπυτινγ
Θυεστιον

ΑWΣ Ινφορmατιον

1

Χοντρολ οωνερσηιπ. Wηο
οωνσ ωηιχη χοντρολσ φορ
χλουδ−δεπλοψεδ
ινφραστρυχτυρε?

2

Αυδιτινγ ΙΤ. Ηοω χαν
αυδιτινγ οφ τηε χλουδ
προϖιδερ βε αχχοmπλισηεδ?

3

Σαρβανεσ−Οξλεψ
χοmπλιανχε. Ηοω ισ ΣΟΞ
χοmπλιανχε αχηιεϖεδ ιφ ιν−
σχοπε σψστεmσ αρε δεπλοψεδ
ιν τηε χλουδ προϖιδερ
ενϖιρονmεντ?

4

ΗΙΠΑΑ χοmπλιανχε. Ισ ιτ
ποσσιβλε το mεετ ΗΙΠΑΑ
χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ
ωηιλε δεπλοψεδ ιν τηε χλουδ
προϖιδερ ενϖιρονmεντ?

5

ΓΛΒΑ χοmπλιανχε. Ισ ιτ
ποσσιβλε το mεετ ΓΛΒΑ
χερτιφιχατιον ρεθυιρεmεντσ
ωηιλε δεπλοψεδ ιν τηε χλουδ
προϖιδερ ενϖιρονmεντ?

6

Φεδεραλ ρεγυλατιον
χοmπλιανχε. Ισ ιτ ποσσιβλε
φορ α ΥΣ Γοϖερνmεντ
αγενχψ το βε χοmπλιαντ
ωιτη σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ
ρεγυλατιονσ ωηιλε δεπλοψεδ
ιν τηε χλουδ προϖιδερ
ενϖιρονmεντ?

Φορ τηε πορτιον δεπλοψεδ ιντο ΑWΣ, ΑWΣ χοντρολσ τηε πηψσιχαλ
χοmπονεντσ οφ τηατ τεχηνολογψ. Τηε χυστοmερ οωνσ ανδ χοντρολσ
εϖερψτηινγ ελσε, ινχλυδινγ χοντρολ οϖερ χοννεχτιον ποιντσ ανδ
τρανσmισσιονσ. Το ηελπ χυστοmερσ βεττερ υνδερστανδ ωηατ χοντρολσ ωε
ηαϖε ιν πλαχε ανδ ηοω εφφεχτιϖελψ τηεψ αρε οπερατινγ, ωε πυβλιση α ΣΟΧ 1
Τψπε ΙΙ ρεπορτ ωιτη χοντρολσ δεφινεδ αρουνδ ΕΧ2, Σ3 ανδ ςΠΧ, ασ ωελλ ασ
δεταιλεδ πηψσιχαλ σεχυριτψ ανδ ενϖιρονmενταλ χοντρολσ. Τηεσε χοντρολσ
αρε δεφινεδ ατ α ηιγη λεϖελ οφ σπεχιφιχιτψ τηατ σηουλδ mεετ mοστ χυστοmερ
νεεδσ. ΑWΣ χυστοmερσ τηατ ηαϖε σιγνεδ α νον−δισχλοσυρε αγρεεmεντ
ωιτη ΑWΣ mαψ ρεθυεστ α χοπψ οφ τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ.
Αυδιτινγ φορ mοστ λαψερσ ανδ χοντρολσ αβοϖε τηε πηψσιχαλ χοντρολσ
ρεmαινσ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ. Τηε δεφινιτιον οφ ΑWΣ−
δεφινεδ λογιχαλ ανδ πηψσιχαλ χοντρολσ ισ δοχυmεντεδ ιν τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ
ρεπορτ, ανδ τηε ρεπορτ ισ αϖαιλαβλε φορ ρεϖιεω βψ αυδιτ ανδ χοmπλιανχε
τεαmσ. ΑWΣ ΙΣΟ 27001 ανδ οτηερ χερτιφιχατιονσ αρε αλσο αϖαιλαβλε φορ
αυδιτορσ το ρεϖιεω.
Ιφ α χυστοmερ προχεσσεσ φινανχιαλ ινφορmατιον ιν τηε ΑWΣ χλουδ, τηε
customer’s auditors may determine that some AWS systems come into
σχοπε φορ Σαρβανεσ−Oxley (SOX) requirements. The customer’s auditors
mυστ mακε τηειρ οων δετερmινατιον ρεγαρδινγ ΣΟΞ αππλιχαβιλιτψ.
Βεχαυσε mοστ οφ τηε λογιχαλ αχχεσσ χοντρολσ αρε mαναγεδ βψ χυστοmερ,
τηε χυστοmερ ισ βεστ ποσιτιονεδ το δετερmινε ιφ ιτσ χοντρολ αχτιϖιτιεσ mεετ
ρελεϖαντ στανδαρδσ. Ιφ τηε ΣΟΞ αυδιτορσ ρεθυεστ σπεχιφιχσ ρεγαρδινγ
AWS’ πηψσιχαλ χοντρολσ, τηεψ χαν ρεφερενχε τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ
ρεπορτ ωηιχη δεταιλσ τηε χοντρολσ τηατ ΑWΣ προϖιδεσ.
ΗΙΠΑΑ ρεθυιρεmεντσ αππλψ το ανδ αρε χοντρολλεδ βψ τηε ΑWΣ χυστοmερ.
Τηε ΑWΣ πλατφορm αλλοωσ φορ τηε δεπλοψmεντ οφ σολυτιονσ τηατ mεετ
ινδυστρψ−σπεχιφιχ χερτιφιχατιον ρεθυιρεmεντσ συχη ασ ΗΙΠΑΑ. Χυστοmερσ
χαν υσε ΑWΣ σερϖιχεσ το mαινταιν α σεχυριτψ λεϖελ τηατ ισ εθυιϖαλεντ ορ
γρεατερ τηαν τηοσε ρεθυιρεδ το προτεχτ ελεχτρονιχ ηεαλτη ρεχορδσ.
Customers have built healthcare applications compliant with HIPAA’s
Σεχυριτψ ανδ Πριϖαχψ Ρυλεσ ον ΑWΣ. ΑWΣ προϖιδεσ αδδιτιοναλ
ινφορmατιον αβουτ ΗΙΠΑΑ χοmπλιανχε ον ιτσ ωεβ σιτε, ινχλυδινγ α
ωηιτεπαπερ ον τηισ τοπιχ.
Μοστ ΓΛΒΑ ρεθυιρεmεντσ αρε χοντρολλεδ βψ τηε ΑWΣ χυστοmερ. ΑWΣ
προϖιδεσ mεανσ φορ χυστοmερσ το προτεχτ δατα, mαναγε περmισσιονσ, ανδ
βυιλδ ΓΛΒΑ−χοmπλιαντ αππλιχατιονσ ον ΑWΣ ινφραστρυχτυρε. Ιφ τηε
χυστοmερ ρεθυιρεσ σπεχιφιχ ασσυρανχε τηατ πηψσιχαλ σεχυριτψ χοντρολσ αρε
οπερατινγ εφφεχτιϖελψ, τηεψ χαν ρεφερενχε τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ
ασ ρελεϖαντ.
ΥΣ Φεδεραλ αγενχιεσ χαν βε χοmπλιαντ υνδερ α νυmβερ οφ χοmπλιανχε
στανδαρδσ, ινχλυδινγ τηε Φεδεραλ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Αχτ
(ΦΙΣΜΑ) οφ 2002, Φεδεραλ Ρισκ ανδ Αυτηοριζατιον Μαναγεmεντ
Προγραm (ΦεδΡΑΜΠσm), τηε Φεδεραλ Ινφορmατιον Προχεσσινγ Στανδαρδ
(ΦΙΠΣ) Πυβλιχατιον 140−2, ανδ τηε Ιντερνατιοναλ Τραφφιχ ιν Αρmσ
Ρεγυλατιονσ (ΙΤΑΡ). Χοmπλιανχε ωιτη οτηερ λαωσ ανδ στατυτεσ mαψ αλσο
βε αχχοmmοδατεδ δεπενδινγ ον τηε ρεθυιρεmεντσ σετ φορτη ιν τηε
αππλιχαβλε λεγισλατιον.
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7

Dατα λοχατιον. Wηερε δοεσ
χυστοmερ δατα ρεσιδε?

8

Ε−Dισχοϖερψ. Dοεσ τηε
χλουδ προϖιδερ mεετ τηε
customer’s needs to meet
ελεχτρονιχ δισχοϖερψ
προχεδυρεσ ανδ
ρεθυιρεmεντσ?

9

Dατα χεντερ τουρσ. Αρε δατα
χεντερ τουρσ βψ χυστοmερσ
αλλοωεδ βψ τηε χλουδ
προϖιδερ?

10

Τηιρδ−παρτψ αχχεσσ. Αρε
τηιρδ παρτιεσ αλλοωεδ αχχεσσ
το τηε χλουδ προϖιδερ δατα
χεντερσ?

11

Πριϖιλεγεδ αχτιονσ. Αρε
πριϖιλεγεδ αχτιονσ
mονιτορεδ ανδ χοντρολλεδ?

ΑWΣ χυστοmερσ δεσιγνατε ιν ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ανδ τηειρ
σερϖερσ ωιλλ βε λοχατεδ. Dατα ρεπλιχατιον φορ Σ3 δατα οβϕεχτσ ισ δονε
ωιτηιν τηε ρεγιοναλ χλυστερ ιν ωηιχη τηε δατα ισ στορεδ ανδ ισ νοτ
ρεπλιχατεδ το οτηερ δατα χεντερ χλυστερσ ιν οτηερ ρεγιονσ. ΑWΣ χυστοmερσ
δεσιγνατε ιν ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ανδ τηειρ σερϖερσ ωιλλ βε
λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ
Ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ τηε χυστοmερ, υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη
τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε
ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ
Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) (Ορεγον), ΕΥ
(Φρανκφυρτ), ΕΥ (Ιρελανδ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο),
Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ), ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο).
ΑWΣ προϖιδεσ ινφραστρυχτυρε, ανδ χυστοmερσ mαναγε εϖερψτηινγ ελσε,
ινχλυδινγ τηε οπερατινγ σψστεm, τηε νετωορκ χονφιγυρατιον, ανδ τηε
ινσταλλεδ αππλιχατιονσ. Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ ρεσπονδινγ
αππροπριατελψ το λεγαλ προχεδυρεσ ινϖολϖινγ τηε ιδεντιφιχατιον, χολλεχτιον,
προχεσσινγ, αναλψσισ, ανδ προδυχτιον οφ ελεχτρονιχ δοχυmεντσ τηεψ στορε
ορ προχεσσ υσινγ ΑWΣ. Υπον ρεθυεστ, ΑWΣ mαψ ωορκ ωιτη χυστοmερσ
ωηο ρεθυιρε AWS’ ασσιστανχε ιν λεγαλ προχεεδινγσ.
Νο. Dυε το τηε φαχτ τηατ ουρ δατα χεντερσ ηοστ mυλτιπλε χυστοmερσ, ΑWΣ
δοεσ νοτ αλλοω δατα χεντερ τουρσ βψ χυστοmερσ, ασ τηισ εξποσεσ α ωιδε
ρανγε οφ χυστοmερσ το πηψσιχαλ αχχεσσ οφ α τηιρδ παρτψ. Το mεετ τηισ
χυστοmερ νεεδ, αν ινδεπενδεντ ανδ χοmπετεντ αυδιτορ ϖαλιδατεσ τηε
πρεσενχε ανδ οπερατιον οφ χοντρολσ ασ παρτ οφ ουρ ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ.
Τηισ βροαδλψ αχχεπτεδ τηιρδ−παρτψ ϖαλιδατιον προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη
τηε ινδεπενδεντ περσπεχτιϖε οφ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ χοντρολσ ιν πλαχε.
ΑWΣ χυστοmερσ τηατ ηαϖε σιγνεδ α νον−δισχλοσυρε αγρεεmεντ ωιτη ΑWΣ
mαψ ρεθυεστ α χοπψ οφ τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ. Ινδεπενδεντ ρεϖιεωσ οφ
δατα χεντερ πηψσιχαλ σεχυριτψ ισ αλσο α παρτ οφ τηε ΙΣΟ 27001 αυδιτ, τηε
ΠΧΙ ασσεσσmεντ, ΙΤΑΡ αυδιτ, ανδ τηε ΦεδΡΑΜΠσm τεστινγ προγραmσ.
ΑWΣ στριχτλψ χοντρολσ αχχεσσ το δατα χεντερσ, εϖεν φορ ιντερναλ
εmπλοψεεσ. Τηιρδ παρτιεσ αρε νοτ προϖιδεδ αχχεσσ το ΑWΣ δατα χεντερσ
εξχεπτ ωηεν εξπλιχιτλψ αππροϖεδ βψ τηε αππροπριατε ΑWΣ δατα χεντερ
mαναγερ περ τηε ΑWΣ αχχεσσ πολιχψ. Σεε τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ φορ
σπεχιφιχ χοντρολσ ρελατεδ το πηψσιχαλ αχχεσσ, δατα χεντερ αχχεσσ
αυτηοριζατιον, ανδ οτηερ ρελατεδ χοντρολσ.
Χοντρολσ ιν πλαχε λιmιτ αχχεσσ το σψστεmσ ανδ δατα ανδ προϖιδε τηατ
αχχεσσ το σψστεmσ ορ δατα ισ ρεστριχτεδ ανδ mονιτορεδ. Ιν αδδιτιον,
χυστοmερ δατα ισ ανδ σερϖερ ινστανχεσ αρε λογιχαλλψ ισολατεδ φροm οτηερ
χυστοmερσ βψ δεφαυλτ. Πριϖιλεγεδ υσερ αχχεσσ χοντρολ ισ ρεϖιεωεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ δυρινγ τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1, ΙΣΟ 27001, ΠΧΙ, ΙΤΑΡ, ανδ
ΦεδΡΑΜΠσm αυδιτσ.

12

Ινσιδερ αχχεσσ. Dοεσ τηε
χλουδ προϖιδερ αδδρεσσ τηε
τηρεατ οφ ιναππροπριατε
ινσιδερ αχχεσσ το χυστοmερ
δατα ανδ αππλιχατιονσ?

ΑWΣ προϖιδεσ σπεχιφιχ ΣΟΧ 1 χοντρολσ το αδδρεσσ τηε τηρεατ οφ
ιναππροπριατε ινσιδερ αχχεσσ, ανδ τηε πυβλιχ χερτιφιχατιον ανδ
χοmπλιανχε ινιτιατιϖεσ χοϖερεδ ιν τηισ δοχυmεντ αδδρεσσ ινσιδερ αχχεσσ.
Αλλ χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ εϖαλυατε λογιχαλ αχχεσσ
πρεϖεντατιϖε ανδ δετεχτιϖε χοντρολσ. Ιν αδδιτιον, περιοδιχ ρισκ
ασσεσσmεντσ φοχυσ ον ηοω ινσιδερ αχχεσσ ισ χοντρολλεδ ανδ mονιτορεδ.
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13

Μυλτι−τενανχψ. Ισ χυστοmερ
σεγρεγατιον ιmπλεmεντεδ
σεχυρελψ?

14

Ηψπερϖισορ ϖυλνεραβιλιτιεσ.
Ηασ τηε χλουδ προϖιδερ
αδδρεσσεδ κνοων
ηψπερϖισορ ϖυλνεραβιλιτιεσ?

15

ςυλνεραβιλιτψ mαναγεmεντ.
Αρε σψστεmσ πατχηεδ
αππροπριατελψ?

16

Ενχρψπτιον. Dο τηε
προϖιδεδ σερϖιχεσ συππορτ
ενχρψπτιον?

17

Dατα οωνερσηιπ. Wηατ αρε
the cloud provider’s rights
οϖερ χυστοmερ δατα?

18

Dατα ισολατιον. Dοεσ τηε
χλουδ προϖιδερ αδεθυατελψ
ισολατε χυστοmερ δατα?

19

Χοmποσιτε σερϖιχεσ. Dοεσ
τηε χλουδ προϖιδερ λαψερ ιτσ
σερϖιχε ωιτη οτηερ
providers’ χλουδ σερϖιχεσ?

Τηε ΑWΣ ενϖιρονmεντ ισ α ϖιρτυαλιζεδ, mυλτι−τεναντ ενϖιρονmεντ. ΑWΣ
ηασ ιmπλεmεντεδ σεχυριτψ mαναγεmεντ προχεσσεσ, ΠΧΙ χοντρολσ, ανδ
οτηερ σεχυριτψ χοντρολσ δεσιγνεδ το ισολατε εαχη χυστοmερ φροm οτηερ
χυστοmερσ. ΑWΣ σψστεmσ αρε δεσιγνεδ το πρεϖεντ χυστοmερσ φροm
αχχεσσινγ πηψσιχαλ ηοστσ ορ ινστανχεσ νοτ ασσιγνεδ το τηεm βψ φιλτερινγ
τηρουγη τηε ϖιρτυαλιζατιον σοφτωαρε. Τηισ αρχηιτεχτυρε ηασ βεεν ϖαλιδατεδ
βψ αν ινδεπενδεντ ΠΧΙ Θυαλιφιεδ Σεχυριτψ Ασσεσσορ (ΘΣΑ) ανδ ωασ
φουνδ το βε ιν χοmπλιανχε ωιτη αλλ ρεθυιρεmεντσ οφ ΠΧΙ DΣΣ ϖερσιον 3.1
πυβλισηεδ ιν Απριλ 2015.
Νοτε τηατ ΑWΣ αλσο ηασ σινγλε−τενανχψ οπτιονσ. Dεδιχατεδ Ινστανχεσ αρε
Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ λαυνχηεδ ωιτηιν ψουρ Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε
Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) τηατ ρυν ηαρδωαρε δεδιχατεδ το α σινγλε χυστοmερ.
Dεδιχατεδ Ινστανχεσ λετ ψου τακε φυλλ αδϖανταγε οφ τηε βενεφιτσ οφ
Αmαζον ςΠΧ ανδ τηε ΑWΣ χλουδ ωηιλε ισολατινγ ψουρ Αmαζον ΕΧ2
χοmπυτε ινστανχεσ ατ τηε ηαρδωαρε λεϖελ.
Αmαζον ΕΧ2 χυρρεντλψ υτιλιζεσ α ηιγηλψ χυστοmιζεδ ϖερσιον οφ τηε Ξεν
ηψπερϖισορ. Τηε ηψπερϖισορ ισ ρεγυλαρλψ ασσεσσεδ φορ νεω ανδ εξιστινγ
ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ ατταχκ ϖεχτορσ βψ ιντερναλ ανδ εξτερναλ πενετρατιον
τεαmσ, ανδ ισ ωελλ συιτεδ φορ mαινταινινγ στρονγ ισολατιον βετωεεν γυεστ
ϖιρτυαλ mαχηινεσ. Τηε ΑWΣ Ξεν ηψπερϖισορ σεχυριτψ ισ ρεγυλαρλψ
εϖαλυατεδ βψ ινδεπενδεντ αυδιτορσ δυρινγ ασσεσσmεντσ ανδ αυδιτσ. Σεε
τηε ΑWΣ σεχυριτψ ωηιτεπαπερ φορ mορε ινφορmατιον ον τηε Ξεν
ηψπερϖισορ ανδ ινστανχε ισολατιον.
ΑWΣ ισ ρεσπονσιβλε φορ πατχηινγ σψστεmσ συππορτινγ τηε δελιϖερψ οφ
σερϖιχε το χυστοmερσ, συχη ασ τηε ηψπερϖισορ ανδ νετωορκινγ σερϖιχεσ.
Τηισ ισ δονε ασ ρεθυιρεδ περ ΑWΣ πολιχψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ΙΣΟ
27001, ΝΙΣΤ, ανδ ΠΧΙ ρεθυιρεmεντσ. Χυστοmερσ χοντρολ τηειρ οων γυεστ
οπερατινγ σψστεmσ, σοφτωαρε ανδ αππλιχατιονσ ανδ αρε τηερεφορε
ρεσπονσιβλε φορ πατχηινγ τηειρ οων σψστεmσ.
Ψεσ. ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ
νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ, ΣιmπλεDΒ, ανδ ΕΧ2. ΙΠΣεχ
τυννελσ το ςΠΧ αρε αλσο ενχρψπτεδ. Αmαζον Σ3 αλσο οφφερσ Σερϖερ Σιδε
Ενχρψπτιον ασ αν οπτιον φορ χυστοmερσ. Χυστοmερσ mαψ αλσο υσε τηιρδ−
παρτψ ενχρψπτιον τεχηνολογιεσ. Ρεφερ το τηε ΑWΣ Σεχυριτψ ωηιτε παπερ
φορ mορε ινφορmατιον.
ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα. ΑWΣ ερρσ ον
τηε σιδε οφ προτεχτινγ χυστοmερ πριϖαχψ ανδ ισ ϖιγιλαντ ιν δετερmινινγ
ωηιχη λαω ενφορχεmεντ ρεθυεστσ ωε mυστ χοmπλψ ωιτη. ΑWΣ δοεσ νοτ
ηεσιτατε το χηαλλενγε ορδερσ φροm λαω ενφορχεmεντ ιφ ωε τηινκ τηε ορδερσ
λαχκ α σολιδ βασισ.
Αλλ δατα στορεδ βψ ΑWΣ ον βεηαλφ οφ χυστοmερσ ηασ στρονγ τεναντ
ισολατιον σεχυριτψ ανδ χοντρολ χαπαβιλιτιεσ. Αmαζον Σ3 προϖιδεσ
αδϖανχεδ δατα αχχεσσ χοντρολσ. Πλεασε σεε τηε ΑWΣ σεχυριτψ ωηιτεπαπερ
for more information about specific data services’ sεχυριτψ.
ΑWΣ δοεσ νοτ λεϖεραγε ανψ τηιρδ−παρτψ χλουδ προϖιδερσ το δελιϖερ ΑWΣ
σερϖιχεσ το χυστοmερσ.
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20

Ψεσ. Τηεσε αρε σπεχιφιχαλλψ ουτλινεδ ιν τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ. Ιν
αδδιτιον, οτηερ χερτιφιχατιονσ ΑWΣ συππορτσ συχη ασ ΙΣΟ 27001 ανδ
ΦεδΡΑΜΠσm ρεθυιρε βεστ πραχτιχε πηψσιχαλ ανδ ενϖιρονmενταλ χοντρολσ.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Πηψσιχαλ ανδ
ενϖιρονmενταλ χοντρολσ.
Αρε τηεσε χοντρολσ οπερατεδ
βψ τηε χλουδ προϖιδερ
σπεχιφιεδ?
Χλιεντ−σιδε προτεχτιον.
Dοεσ τηε χλουδ προϖιδερ
αλλοω χυστοmερσ το σεχυρε
ανδ mαναγε αχχεσσ φροm
χλιεντσ, συχη ασ ΠΧ ανδ
mοβιλε δεϖιχεσ?
Σερϖερ σεχυριτψ. Dοεσ τηε
χλουδ προϖιδερ αλλοω
χυστοmερσ το σεχυρε τηειρ
ϖιρτυαλ σερϖερσ?
Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ
Μαναγεmεντ. Dοεσ τηε
σερϖιχε ινχλυδε ΙΑΜ
χαπαβιλιτιεσ?
Σχηεδυλεδ mαιντενανχε
ουταγεσ. Dοεσ τηε προϖιδερ
σπεχιφψ ωηεν σψστεmσ ωιλλ
βε βρουγητ δοων φορ
mαιντενανχε?
Χαπαβιλιτψ το σχαλε. Dοεσ
τηε προϖιδερ αλλοω
χυστοmερσ το σχαλε βεψονδ
τηε οριγιναλ αγρεεmεντ?
Σερϖιχε αϖαιλαβιλιτψ. Dοεσ
τηε προϖιδερ χοmmιτ το α
ηιγη λεϖελ οφ αϖαιλαβιλιτψ?
Dιστριβυτεδ Dενιαλ Οφ
Σερϖιχε (DDοΣ) ατταχκσ.
Ηοω δοεσ τηε προϖιδερ
προτεχτ τηειρ σερϖιχε αγαινστ
DDοΣ ατταχκσ?
Dατα πορταβιλιτψ. Χαν τηε
δατα στορεδ ωιτη α σερϖιχε
προϖιδερ βε εξπορτεδ βψ
χυστοmερ ρεθυεστ?
Σερϖιχε προϖιδερ βυσινεσσ
χοντινυιτψ. Dοεσ τηε σερϖιχε
προϖιδερ οπερατε α βυσινεσσ
χοντινυιτψ προγραm?

Ψεσ. ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mαναγε χλιεντ ανδ mοβιλε αππλιχατιονσ το
τηειρ οων ρεθυιρεmεντσ.

Ψεσ. ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το ιmπλεmεντ τηειρ οων σεχυριτψ
αρχηιτεχτυρε. Σεε τηε ΑWΣ σεχυριτψ ωηιτεπαπερ φορ mορε δεταιλσ ον
σερϖερ ανδ νετωορκ σεχυριτψ.
ΑWΣ ηασ α συιτε οφ ιδεντιτψ ανδ αχχεσσ mαναγεmεντ οφφερινγσ, αλλοωινγ
χυστοmερσ το mαναγε υσερ ιδεντιτιεσ, ασσιγν σεχυριτψ χρεδεντιαλσ,
οργανιζε υσερσ ιν γρουπσ, ανδ mαναγε υσερ περmισσιονσ ιν α χεντραλιζεδ
ωαψ. Πλεασε σεε τηε ΑWΣ ωεβ σιτε φορ mορε ινφορmατιον.
ΑWΣ δοεσ νοτ ρεθυιρε σψστεmσ το βε βρουγητ οφφλινε το περφορm ρεγυλαρ
mαιντενανχε ανδ σψστεm πατχηινγ. AWS’ οων mαιντενανχε ανδ σψστεm
πατχηινγ γενεραλλψ δο νοτ ιmπαχτ χυστοmερσ. Μαιντενανχε οφ ινστανχεσ
τηεmσελϖεσ ισ χοντρολλεδ βψ τηε χυστοmερ.
Τηε ΑWΣ χλουδ ισ διστριβυτεδ, ηιγηλψ σεχυρε ανδ ρεσιλιεντ, γιϖινγ
χυστοmερσ mασσιϖε σχαλε ποτεντιαλ. Χυστοmερσ mαψ σχαλε υπ ορ δοων,
παψινγ φορ ονλψ ωηατ τηεψ υσε.
ΑWΣ δοεσ χοmmιτ το ηιγη λεϖελσ οφ αϖαιλαβιλιτψ ιν ιτσ σερϖιχε λεϖελ
αγρεεmεντσ (ΣΛΑ). Φορ εξαmπλε, Αmαζον ΕΧ2 χοmmιτσ το αννυαλ
υπτιmε περχενταγε οφ ατ λεαστ 99.95% δυρινγ τηε σερϖιχε ψεαρ. Αmαζον
Σ3 χοmmιτσ το mοντηλψ υπτιmε περχενταγε οφ ατ λεαστ 99.9%. Σερϖιχε
χρεδιτσ αρε προϖιδεδ ιν τηε χασε τηεσε αϖαιλαβιλιτψ mετριχσ αρε νοτ mετ.
Τηε ΑWΣ νετωορκ προϖιδεσ σιγνιφιχαντ προτεχτιον αγαινστ τραδιτιοναλ
νετωορκ σεχυριτψ ισσυεσ ανδ τηε χυστοmερ χαν ιmπλεmεντ φυρτηερ
προτεχτιον. Σεε τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ mορε ινφορmατιον ον
τηισ τοπιχ, ινχλυδινγ α δισχυσσιον οφ DDοΣ ατταχκσ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mοϖε δατα ασ νεεδεδ ον ανδ οφφ ΑWΣ στοραγε.
ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ σερϖιχε φορ Σ3 αχχελερατεσ mοϖινγ λαργε αmουντσ οφ
δατα ιντο ανδ ουτ οφ ΑWΣ υσινγ πορταβλε στοραγε δεϖιχεσ φορ τρανσπορτ.
ΑWΣ δοεσ οπερατε α βυσινεσσ χοντινυιτψ προγραm. Dεταιλεδ ινφορmατιον
ισ προϖιδεδ ιν τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ.
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Ρεφ Χλουδ Χοmπυτινγ
Θυεστιον

ΑWΣ Ινφορmατιον

30

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη τηε χαπαβιλιτψ το ιmπλεmεντ α ροβυστ
χοντινυιτψ πλαν, ινχλυδινγ τηε υτιλιζατιον οφ φρεθυεντ σερϖερ ινστανχε
βαχκ−υπσ, δατα ρεδυνδανχψ ρεπλιχατιον, ανδ mυλτι−ρεγιον/αϖαιλαβιλιτψ
ζονε δεπλοψmεντ αρχηιτεχτυρεσ.

31

Χυστοmερ βυσινεσσ
χοντινυιτψ. Dοεσ τηε σερϖιχε
προϖιδερ αλλοω χυστοmερσ
το ιmπλεmεντ α βυσινεσσ
χοντινυιτψ πλαν?
Dατα δυραβιλιτψ. Dοεσ τηε
σερϖιχε σπεχιφψ δατα
δυραβιλιτψ?

32

Βαχκυπσ. Dοεσ τηε σερϖιχε
προϖιδε βαχκυπσ το ταπεσ?

33

Πριχε ινχρεασεσ. Wιλλ τηε
σερϖιχε προϖιδερ ραισε
πριχεσ υνεξπεχτεδλψ?
Συσταιναβιλιτψ. Dοεσ τηε
σερϖιχε προϖιδερ χοmπανψ
ηαϖε λονγ τερm
συσταιναβιλιτψ ποτεντιαλ?

34

Αmαζον Σ3 προϖιδεσ α ηιγηλψ δυραβλε στοραγε ινφραστρυχτυρε. Οβϕεχτσ αρε
ρεδυνδαντλψ στορεδ ον mυλτιπλε δεϖιχεσ αχροσσ mυλτιπλε φαχιλιτιεσ ιν αν
Αmαζον Σ3 Ρεγιον. Ονχε στορεδ, Αmαζον Σ3 mαινταινσ τηε δυραβιλιτψ οφ
οβϕεχτσ βψ θυιχκλψ δετεχτινγ ανδ ρεπαιρινγ ανψ λοστ ρεδυνδανχψ. Αmαζον
Σ3 αλσο ρεγυλαρλψ ϖεριφιεσ τηε ιντεγριτψ οφ δατα στορεδ υσινγ χηεχκσυmσ. Ιφ
χορρυπτιον ισ δετεχτεδ, ιτ ισ ρεπαιρεδ υσινγ ρεδυνδαντ δατα. Dατα στορεδ
ιν Σ3 ισ δεσιγνεδ το προϖιδε 99.999999999% δυραβιλιτψ ανδ 99.99%
αϖαιλαβιλιτψ οφ οβϕεχτσ οϖερ α γιϖεν ψεαρ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το περφορm τηειρ οων βαχκυπσ το ταπεσ υσινγ
τηειρ οων ταπε βαχκυπ σερϖιχε προϖιδερ. Ηοωεϖερ, α ταπε βαχκυπ ισ νοτ α
σερϖιχε προϖιδεδ βψ ΑWΣ. Αmαζον Σ3 σερϖιχε ισ δεσιγνεδ το δριϖε τηε
λικελιηοοδ οφ δατα λοσσ το νεαρ ζερο περχεντ ανδ τηε δυραβιλιτψ εθυιϖαλεντ
οφ mυλτι−σιτε χοπιεσ οφ δατα οβϕεχτσ ισ αχηιεϖεδ τηρουγη δατα στοραγε
ρεδυνδανχψ. Φορ ινφορmατιον ον δατα δυραβιλιτψ ανδ ρεδυνδανχψ, πλεασε
ρεφερ το τηε ΑWΣ ωεβ σιτε.
ΑWΣ ηασ α ηιστορψ οφ φρεθυεντλψ ρεδυχινγ πριχεσ ασ τηε χοστ το προϖιδε
τηεσε σερϖιχεσ ρεδυχεσ οϖερ τιmε. ΑWΣ ηασ ρεδυχεδ πριχεσ χονσιστεντλψ
οϖερ τηε παστ σεϖεραλ ψεαρσ.
ΑWΣ ισ α λεαδινγ χλουδ προϖιδερ ανδ ισ α λονγ−τερm βυσινεσσ στρατεγψ οφ
Αmαζον.χοm. ΑWΣ ηασ ϖερψ ηιγη λονγ τερm συσταιναβιλιτψ ποτεντιαλ.

ΑWΣ Χονταχτ
Χυστοmερσ χαν ρεθυεστ τηε ρεπορτσ ανδ χερτιφιχατιονσ προδυχεδ βψ ουρ τηιρδ−παρτψ αυδιτορσ ορ χαν ρεθυεστ mορε
ινφορmατιον αβουτ ΑWΣ Χοmπλιανχε βψ χονταχτινγ ΑWΣ Σαλεσ ανδ Βυσινεσσ Dεϖελοπmεντ. Τηε ρεπρεσεντατιϖε
ωιλλ ρουτε χυστοmερσ το τηε προπερ τεαm δεπενδινγ ον νατυρε οφ τηε ινθυιρψ. Φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ον
ΑWΣ Χοmπλιανχε, σεε τηε ΑWΣ Χοmπλιανχε σιτε ορ σενδ θυεστιονσ διρεχτλψ το αωσχοmπλιανχε≅αmαζον.χοm.
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Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε
Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1
Τηε Χλουd Security Alliance (CSA) is a “νοτ−φορ−προφιτ οργανιζατιον ωιτη α mισσιον το προmοτε τηε υσε οφ βεστ
πραχτιχεσ φορ προϖιδινγ σεχυριτψ ασσυρανχε ωιτηιν Χλουδ Χοmπυτινγ, ανδ το προϖιδε εδυχατιον ον τηε υσεσ οφ
Χλουδ Χοmπυτινγ το ηελπ σεχυρε αλλ οτηερ φορmσ οφ χοmπυτινγ.” [Rεφερενχε
ηττπσ://χλουδσεχυριτψαλλιανχε.οργ/αβουτ/] Α ωιδε ρανγε οφ ινδυστρψ σεχυριτψ πραχτιτιονερσ, χορπορατιονσ,
ανδ ασσοχιατιονσ παρτιχιπατε ιν τηισ οργανιζατιον το αχηιεϖε ιτσ mισσιον.
Τηε ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε προϖιδεσ α σετ οφ θυεστιονσ τηε ΧΣΑ αντιχιπατεσ α
χλουδ χονσυmερ ανδ/ορ α χλουδ αυδιτορ ωουλδ ασκ οφ α χλουδ προϖιδερ. Ιτ προϖιδεσ α σεριεσ οφ σεχυριτψ, χοντρολ,
ανδ προχεσσ θυεστιονσ ωηιχη χαν τηεν βε υσεδ φορ α ωιδε ρανγε οφ υσεσ, ινχλυδινγ χλουδ προϖιδερ σελεχτιον ανδ
σεχυριτψ εϖαλυατιον. ΑWΣ ηασ χοmπλετεδ τηισ θυεστιονναιρε ωιτη τηε ανσωερσ βελοω.
Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Αππλιχατιον &
Ιντερφαχε
Σεχυριτψ
Αππλιχατιον
Σεχυριτψ

ΑΙΣ−
01.1

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Dο ψου υσε ινδυστρψ
στανδαρδσ (Βυιλδ Σεχυριτψ ιν
Ματυριτψ Μοδελ [ΒΣΙΜΜ]
βενχηmαρκσ, Οπεν Γρουπ
ΑΧΣ Τρυστεδ Τεχηνολογψ
Προϖιδερ Φραmεωορκ, ΝΙΣΤ,
ετχ.) το βυιλδ ιν σεχυριτψ φορ
ψουρ Σψστεmσ/Σοφτωαρε
Dεϖελοπmεντ Λιφεχψχλε
(ΣDΛΧ)?

ΑΙΣ−
01.2

Dο ψου υσε αν αυτοmατεδ
σουρχε χοδε αναλψσισ τοολ το
δετεχτ σεχυριτψ δεφεχτσ ιν
χοδε πριορ το προδυχτιον?

ΑΙΣ−
01.3

Dο ψου υσε mανυαλ σουρχε−
χοδε αναλψσισ το δετεχτ
σεχυριτψ δεφεχτσ ιν χοδε πριορ
το προδυχτιον?

ΑΙΣ−
01.4

Dο ψου ϖεριφψ τηατ αλλ οφ ψουρ
σοφτωαρε συππλιερσ αδηερε το
ινδυστρψ στανδαρδσ φορ
Σψστεmσ/Σοφτωαρε
Dεϖελοπmεντ Λιφεχψχλε
(ΣDΛΧ) σεχυριτψ?

ΑΙΣ−
01.5

(ΣααΣ ονλψ) Dο ψου ρεϖιεω
ψουρ αππλιχατιονσ φορ σεχυριτψ
ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ αδδρεσσ
ανψ ισσυεσ πριορ το
δεπλοψmεντ το προδυχτιον?

ΑWΣ Ρεσπονσε
Τηε ΑWΣ σψστεm δεϖελοπmεντ λιφεχψχλε ινχορπορατεσ ινδυστρψ βεστ
πραχτιχεσ ωηιχη ινχλυδε φορmαλ δεσιγν ρεϖιεωσ βψ τηε ΑWΣ Σεχυριτψ
Τεαm, τηρεατ mοδελινγ ανδ χοmπλετιον οφ α ρισκ ασσεσσmεντ. Ρεφερ το
τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ φορ φυρτηερ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ ιν πλαχε προχεδυρεσ το mαναγε νεω δεϖελοπmεντ οφ ρεσουρχεσ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 14 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Αππλιχατιον &
Ιντερφαχε
Σεχυριτψ
Χυστοmερ Αχχεσσ
Ρεθυιρεmεντσ

ΑΙΣ−
02.1

Αρε αλλ ιδεντιφιεδ σεχυριτψ,
χοντραχτυαλ ανδ ρεγυλατορψ
ρεθυιρεmεντσ φορ χυστοmερ
αχχεσσ χοντραχτυαλλψ
αδδρεσσεδ ανδ ρεmεδιατεδ
πριορ το γραντινγ χυστοmερσ
αχχεσσ το δατα, ασσετσ ανδ
ινφορmατιον σψστεmσ?

ΑΙΣ−
02.2

Αρε αλλ ρεθυιρεmεντσ ανδ
trust levels for customers’
αχχεσσ δεφινεδ ανδ
δοχυmεντεδ?

ΑΙΣ−
03.1

Αρε δατα ινπυτ ανδ ουτπυτ
ιντεγριτψ ρουτινεσ (ι.ε.,
ρεχονχιλιατιον ανδ εδιτ
χηεχκσ) ιmπλεmεντεδ φορ
αππλιχατιον ιντερφαχεσ ανδ
δαταβασεσ το πρεϖεντ mανυαλ
ορ σψστεmατιχ προχεσσινγ
ερρορσ ορ χορρυπτιον οφ δατα?

ΑWΣ δατα ιντεγριτψ χοντρολσ ασ δεσχριβεδ ιν ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ ιλλυστρατεσ
τηε δατα ιντεγριτψ χοντρολσ mαινταινεδ τηρουγη αλλ πηασεσ ινχλυδινγ
τρανσmισσιον, στοραγε ανδ προχεσσινγ.

Ισ ψουρ Dατα Σεχυριτψ
Αρχηιτεχτυρε δεσιγνεδ υσινγ
αν ινδυστρψ στανδαρδ (ε.γ.,
ΧDΣΑ, ΜΥΛΙΤΣΑΦΕ, ΧΣΑ
Τρυστεδ Χλουδ Αρχηιτεχτυραλ
Στανδαρδ, ΦεδΡΑΜΠ,
ΧΑΕΣΑΡΣ)?

ΑWΣ Dατα Σεχυριτψ Αρχηιτεχτυρε ωασ δεσιγνεδ το ινχορπορατε ινδυστρψ
λεαδινγ πραχτιχεσ.

Dο ψου προδυχε αυδιτ
ασσερτιονσ υσινγ α στρυχτυρεδ,
ινδυστρψ αχχεπτεδ φορmατ
(ε.γ., ΧλουδΑυδιτ/Α6 ΥΡΙ
Οντολογψ, ΧλουδΤρυστ,
ΣΧΑΠ/ΧΨΒΕΞ, ΓΡΧ ΞΜΛ,
ΙΣΑΧΑ∋σ Χλουδ Χοmπυτινγ
Μαναγεmεντ
Αυδιτ/Ασσυρανχε Προγραm,
ετχ.)?
Dο ψου αλλοω τεναντσ το ϖιεω
ψουρ ΣΟΧ2/ΙΣΟ 27001 ορ
σιmιλαρ τηιρδ−παρτψ αυδιτ ορ
χερτιφιχατιον ρεπορτσ?

ΑWΣ οβταινσ χερταιν ινδυστρψ χερτιφιχατιονσ ανδ ινδεπενδεντ τηιρδ−παρτψ
αττεστατιονσ ανδ προϖιδεσ χερταιν χερτιφιχατιονσ, ρεπορτσ ανδ οτηερ
ρελεϖαντ δοχυmεντατιον διρεχτλψ το ΑWΣ Χυστοmερσ.

Αππλιχατιον &
Ιντερφαχε
Σεχυριτψ
Dατα Ιντεγριτψ

Αππλιχατιον &
Ιντερφαχε
Σεχυριτψ
Dατα Σεχυριτψ /
Ιντεγριτψ

ΑΙΣ−
04.1

Αυδιτ
Ασσυρανχε &
Χοmπλιανχε
Αυδιτ Πλαννινγ

ΑΑΧ
−01.1

Αυδιτ
Ασσυρανχε &
Χοmπλιανχε
Ινδεπενδεντ
Αυδιτσ

ΑΑΧ
−02.1

ΑΑΧ
−
02.2

ΑΑΧ
−
02.3

Dο ψου χονδυχτ νετωορκ
πενετρατιον τεστσ οφ ψουρ
χλουδ σερϖιχε ινφραστρυχτυρε
ρεγυλαρλψ ασ πρεσχριβεδ βψ
ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ ανδ
γυιδανχε?
Dο ψου χονδυχτ αππλιχατιον
πενετρατιον τεστσ οφ ψουρ
χλουδ ινφραστρυχτυρε ρεγυλαρλψ
ασ πρεσχριβεδ βψ ινδυστρψ
βεστ πραχτιχεσ ανδ γυιδανχε?

ΑWΣ Ρεσπονσε
ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν ρεσπονσιβιλιτψ το ενσυρε τηειρ υσαγε οφ ΑWΣ ισ ιν
χοmπλιανχε ωιτη αππλιχαβλε λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ. ΑWΣ χοmmυνιχατεσ
ιτσ σεχυριτψ ανδ χοντρολ ενϖιρονmεντ το χυστοmερσ τηρουγη ινδυστρψ
χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ, ωηιτε παπερσ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε) ανδ προϖιδινγ χερτιφιχατιονσ,
ρεπορτσ ανδ οτηερ ρελεϖαντ δοχυmεντατιον διρεχτλψ το ΑWΣ Χυστοmερσ.

Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 14 φορ
φυρτηερ ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

Ρεφερ το ΑWΣ Χερτιφιχατιονσ, ρεπορτσ ανδ ωηιτεπαπερσ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ ον τηε ϖαριουσ λεαδινγ πραχτιχεσ τηατ ΑWΣ αδηερεσ το (αϖαιλαβλε
ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε).

ΑWΣ προϖιδεσ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ, χερτιφιχατιονσ, Σερϖιχε
Οργανιζατιον Χοντρολσ (ΣΟΧ) ρεπορτσ ανδ οτηερ ρελεϖαντ χοmπλιανχε
ρεπορτσ διρεχτλψ το ουρ χυστοmερσ υνδερ ΝDΑ.
Τηε ΑWΣ ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον χαν βε δοωνλοαδεδ ηερε:
ηττπ://δ0.αωσστατιχ.χοm/χερτιφιχατιονσ/ισο_27001_γλοβαλ_χερτιφιχατιον.
πδφ.
Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 3 ρεπορτ χαν βε δοωνλοαδεδ ηερε:
ηττπσ://δ0.αωσστατιχ.χοm/ωηιτεπαπερσ/χοmπλιανχε/σοχ3_αmαζον_ωεβ
_σερϖιχεσ.πδφ.
ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ σχανσ αλλ Ιντερνετ φαχινγ σερϖιχε ενδποιντ ΙΠ
αδδρεσσεσ φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ (τηεσε σχανσ δο νοτ ινχλυδε χυστοmερ
ινστανχεσ). ΑWΣ Σεχυριτψ νοτιφιεσ τηε αππροπριατε παρτιεσ το ρεmεδιατε
ανψ ιδεντιφιεδ ϖυλνεραβιλιτιεσ. Ιν αδδιτιον, εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ τηρεατ
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Χοντρολ Γρουπ

Αυδιτ
Ασσυρανχε &
Χοmπλιανχε
Ινφορmατιον
Σψστεm
Ρεγυλατορψ
Μαππινγ

ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΑΑΧ
−
02.4

Dο ψου χονδυχτ ιντερναλ
αυδιτσ ρεγυλαρλψ ασ πρεσχριβεδ
βψ ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ
ανδ γυιδανχε?

ΑΑΧ
−
02.5

Dο ψου χονδυχτ εξτερναλ
αυδιτσ ρεγυλαρλψ ασ πρεσχριβεδ
βψ ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ
ανδ γυιδανχε?

ΑΑΧ
−
02.6

Αρε τηε ρεσυλτσ οφ τηε
πενετρατιον τεστσ αϖαιλαβλε το
τεναντσ ατ τηειρ ρεθυεστ?

ΑΑΧ
−
02.7

Αρε τηε ρεσυλτσ οφ ιντερναλ
ανδ εξτερναλ αυδιτσ αϖαιλαβλε
το τεναντσ ατ τηειρ ρεθυεστ?

ΑΑΧ
−
02.8

Dο ψου ηαϖε αν ιντερναλ αυδιτ
προγραm τηατ αλλοωσ φορ
χροσσ−φυνχτιοναλ αυδιτ οφ
ασσεσσmεντσ?

ΑΑΧ
−03.1

Dο ψου ηαϖε τηε αβιλιτψ το
λογιχαλλψ σεγmεντ ορ ενχρψπτ
χυστοmερ δατα συχη τηατ δατα
mαψ βε προδυχεδ φορ α σινγλε
τεναντ ονλψ, ωιτηουτ
ιναδϖερτεντλψ αχχεσσινγ
ανοτηερ τεναντ∋σ δατα?

ΑΑΧ
−
03.2

Dο ψου ηαϖε χαπαβιλιτψ το
ρεχοϖερ δατα φορ α σπεχιφιχ
χυστοmερ ιν τηε χασε οφ α
φαιλυρε ορ δατα λοσσ?

ΑΑΧ
−
03.3

Dο ψου ηαϖε τηε χαπαβιλιτψ το
ρεστριχτ τηε στοραγε οφ
χυστοmερ δατα το σπεχιφιχ
χουντριεσ ορ γεογραπηιχ
λοχατιονσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
ασσεσσmεντσ αρε περφορmεδ ρεγυλαρλψ βψ ινδεπενδεντ σεχυριτψ φιρmσ.
Φινδινγσ ανδ ρεχοmmενδατιονσ ρεσυλτινγ φροm τηεσε ασσεσσmεντσ αρε
χατεγοριζεδ ανδ δελιϖερεδ το ΑWΣ λεαδερσηιπ.
Ιν αδδιτιον, τηε ΑWΣ χοντρολ ενϖιρονmεντ ισ συβϕεχτ το ρεγυλαρ ιντερναλ
ανδ εξτερναλ αυδιτσ ανδ ρισκ ασσεσσmεντσ. ΑWΣ ενγαγεσ ωιτη εξτερναλ
χερτιφψινγ βοδιεσ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτορσ το ρεϖιεω ανδ τεστ τηε ΑWΣ
οϖεραλλ χοντρολ ενϖιρονmεντ.

Αλλ δατα στορεδ βψ ΑWΣ ον βεηαλφ οφ χυστοmερσ ηασ στρονγ τεναντ
ισολατιον σεχυριτψ ανδ χοντρολ χαπαβιλιτιεσ. Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ
οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα, τηυσ ιτ ισ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το χηοοσε το
ενχρψπτ τηε δατα. ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον
mεχηανισmσ φορ νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ, ΣιmπλεDΒ
ανδ ΕΧ2. ΙΠΣεχ τυννελσ το ςΠΧ αρε αλσο ενχρψπτεδ. Ιν αδδιτιον,
χυστοmερσ χαν λεϖεραγε ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σψστεmσ (ΚΜΣ) το χρεατε
ανδ χοντρολ ενχρψπτιον κεψσ (ρεφερ το ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/κmσ/).
Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το περφορm τηειρ οων βαχκυπσ το ταπεσ υσινγ
τηειρ οων ταπε βαχκυπ σερϖιχε προϖιδερ. Ηοωεϖερ, α ταπε βαχκυπ ισ νοτ α
σερϖιχε προϖιδεδ βψ ΑWΣ. Αmαζον Σ3 ανδ Γλαχιερ σερϖιχεσ αρε δεσιγνεδ
το δριϖε τηε λικελιηοοδ οφ δατα λοσσ το νεαρ ζερο περχεντ ανδ τηε
δυραβιλιτψ εθυιϖαλεντ οφ mυλτι−σιτε χοπιεσ οφ δατα οβϕεχτσ ισ αχηιεϖεδ
τηρουγη δατα στοραγε ρεδυνδανχψ. Φορ ινφορmατιον ον δατα δυραβιλιτψ
ανδ ρεδυνδανχψ, πλεασε ρεφερ το τηε ΑWΣ ωεβσιτε.
ΑWΣ Χυστοmερσ δεσιγνατε ιν ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ χοντεντ ωιλλ βε
λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ
ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ τηε χυστοmερ, υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη
τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε
ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ
Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ)(Ορεγον), ΕΥ
(Ιρελανδ), ΕΥ (Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο),
Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ) Ρεγιον, ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο
Παυλο).
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ΑΑΧ
−
03.4

Dο ψου ηαϖε α προγραm ιν
πλαχε τηατ ινχλυδεσ τηε αβιλιτψ
το mονιτορ χηανγεσ το τηε
ρεγυλατορψ ρεθυιρεmεντσ ιν
ρελεϖαντ ϕυρισδιχτιονσ, αδϕυστ
ψουρ σεχυριτψ προγραm φορ
χηανγεσ το λεγαλ
ρεθυιρεmεντσ, ανδ ενσυρε
χοmπλιανχε ωιτη ρελεϖαντ
ρεγυλατορψ ρεθυιρεmεντσ?

ΑWΣ mονιτορσ ρελεϖαντ λεγαλ ανδ ρεγυλατορψ ρεθυιρεmεντσ.

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Πλαννινγ

ΒΧΡ
−01.1

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
γεογραπηιχαλλψ ρεσιλιεντ
ηοστινγ οπτιονσ?

ΒΧΡ
−01.2

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
ινφραστρυχτυρε σερϖιχε φαιλοϖερ
χαπαβιλιτψ το οτηερ προϖιδερσ?

Dατα χεντερσ αρε βυιλτ ιν χλυστερσ ιν ϖαριουσ γλοβαλ ρεγιονσ. ΑWΣ
προϖιδεσ χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα
ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ αχροσσ mυλτιπλε
Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν εαχη ρεγιον. Χυστοmερσ σηουλδ αρχηιτεχτ τηειρ
ΑWΣ υσαγε το τακε αδϖανταγε οφ mυλτιπλε Ρεγιονσ ανδ Αϖαιλαβιλιτψ
Ζονεσ.

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Τεστινγ

ΒΧΡ
−02.1

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Ποωερ /
Τελεχοmmυνιχατι
ονσ

Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ Αννεξ 18 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ
βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm
αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Χλουδ Σεχυριτψ ωηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
Αρε βυσινεσσ χοντινυιτψ πλανσ
συβϕεχτ το τεστ ατ πλαννεδ
ιντερϖαλσ ορ υπον σιγνιφιχαντ
οργανιζατιοναλ ορ
ενϖιρονmενταλ χηανγεσ το
ενσυρε χοντινυινγ
εφφεχτιϖενεσσ?

ΑWΣ Βυσινεσσ Χοντινυιτψ Πολιχιεσ ανδ Πλανσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ανδ
τεστεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ.

ΒΧΡ
−03.1

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
δοχυmεντατιον σηοωινγ τηε
τρανσπορτ ρουτε οφ τηειρ δατα
βετωεεν ψουρ σψστεmσ?

ΒΧΡ
−
03.2

Χαν τεναντσ δεφινε ηοω τηειρ
δατα ισ τρανσπορτεδ ανδ
τηρουγη ωηιχη λεγαλ
ϕυρισδιχτιονσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ δεσιγνατε ιν ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ανδ
σερϖερσ ωιλλ βε λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε
σελεχτεδ ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ τηε χυστοmερ, υνλεσσ ρεθυιρεδ το
χοmπλψ ωιτη τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. ΑWΣ ΣΟΧ
ρεπορτσ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ. Χυστοmερσ χαν αλσο χηοοσε τηειρ
νετωορκ πατη το ΑWΣ φαχιλιτιεσ, ινχλυδινγ οϖερ δεδιχατεδ, πριϖατε
νετωορκσ ωηερε τηε χυστοmερ χοντρολσ τηε τραφφιχ ρουτινγ.

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Dοχυmεντατιον

ΒΧΡ
−04.1

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Ενϖιρονmενταλ
Ρισκσ

ΒΧΡ
−05.1

Αρε ινφορmατιον σψστεm
δοχυmεντσ (ε.γ.,
αδmινιστρατορ ανδ υσερ
γυιδεσ, αρχηιτεχτυρε
διαγραmσ, ετχ.) mαδε
αϖαιλαβλε το αυτηοριζεδ
περσοννελ το ενσυρε
χονφιγυρατιον, ινσταλλατιον
ανδ οπερατιον οφ τηε
ινφορmατιον σψστεm?
Ισ πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ
δαmαγε (ε.γ., νατυραλ χαυσεσ,
νατυραλ δισαστερσ, δελιβερατε
ατταχκσ) αντιχιπατεδ ανδ
δεσιγνεδ ωιτη
χουντερmεασυρεσ αππλιεδ?

Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, αννεξ Α δοmαιν 17 φορ φυρτηερ δεταιλσ ον
ΑWΣ ανδ βυσινεσσ χοντινυιτψ.

Ινφορmατιον Σψστεm Dοχυmεντατιον ισ mαδε αϖαιλαβλε ιντερναλλψ το
ΑWΣ περσοννελ τηρουγη τηε υσε οφ Αmαζον∋σ Ιντρανετ σιτε. Ρεφερ το ΑWΣ
Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 Αππενδιξ Α Dοmαιν 12.

ΑWΣ δατα χεντερσ ινχορπορατε πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ
ενϖιρονmενταλ ρισκσ. ΑWΣ∋ πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ ενϖιρονmενταλ
ρισκσ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ ανδ ηασ βεεν
χερτιφιεδ ασ βεινγ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27002 βεστ πραχτιχεσ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α δοmαιν 11.
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Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Εθυιπmεντ
Λοχατιον

ΒΧΡ
−06.1

Αρε ανψ οφ ψουρ δατα χεντερσ
λοχατεδ ιν πλαχεσ τηατ ηαϖε α
ηιγη προβαβιλιτψ/οχχυρρενχε
οφ ηιγη−ιmπαχτ
ενϖιρονmενταλ ρισκσ (φλοοδσ,
τορναδοεσ, εαρτηθυακεσ,
ηυρριχανεσ, ετχ.)?

ΑWΣ δατα χεντερσ ινχορπορατε πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ
ενϖιρονmενταλ ρισκσ. ΑWΣ∋ πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ ενϖιρονmενταλ
ρισκσ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ ανδ ηασ βεεν
χερτιφιεδ ασ βεινγ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27002 βεστ πραχτιχεσ. Ρεφερ το
ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α δοmαιν 11.

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Εθυιπmεντ
Μαιντενανχε

ΒΧΡ
−07.1

Ιφ υσινγ ϖιρτυαλ
ινφραστρυχτυρε, δοεσ ψουρ
χλουδ σολυτιον ινχλυδε
ινδεπενδεντ ηαρδωαρε
ρεστορε ανδ ρεχοϖερψ
χαπαβιλιτιεσ?
Ιφ υσινγ ϖιρτυαλ
ινφραστρυχτυρε, δο ψου
προϖιδε τεναντσ ωιτη α
χαπαβιλιτψ το ρεστορε α ςιρτυαλ
Μαχηινε το α πρεϖιουσ στατε
ιν τιmε?
Ιφ υσινγ ϖιρτυαλ
ινφραστρυχτυρε, δο ψου αλλοω
ϖιρτυαλ mαχηινε ιmαγεσ το βε
δοωνλοαδεδ ανδ πορτεδ το α
νεω χλουδ προϖιδερ?

ΕΒΣ Σναπσηοτ φυνχτιοναλιτψ αλλοωσ χυστοmερσ το χαπτυρε ανδ ρεστορε
ϖιρτυαλ mαχηινε ιmαγεσ ατ ανψ τιmε. Χυστοmερσ χαν εξπορτ τηειρ ΑΜΙσ
ανδ υσε τηεm ον πρεmισε ορ ατ ανοτηερ προϖιδερ (συβϕεχτ το σοφτωαρε
λιχενσινγ ρεστριχτιονσ). Ρεφερ το τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ
αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

ΒΧΡ
−
07.2

ΒΧΡ
−
07.3

ΒΧΡ
−
07.4

ΒΧΡ
−07.5

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Εθυιπmεντ
Ποωερ Φαιλυρεσ

ΒΧΡ
−08.1

ΑWΣ Ρεσπονσε

Ιφ υσινγ ϖιρτυαλ
ινφραστρυχτυρε, αρε mαχηινε
ιmαγεσ mαδε αϖαιλαβλε το τηε
χυστοmερ ιν α ωαψ τηατ ωουλδ
αλλοω τηε χυστοmερ το
ρεπλιχατε τηοσε ιmαγεσ ιν
τηειρ οων οφφ−σιτε στοραγε
λοχατιον?
Dοεσ ψουρ χλουδ σολυτιον
ινχλυδε σοφτωαρε/προϖιδερ
ινδεπενδεντ ρεστορε ανδ
ρεχοϖερψ χαπαβιλιτιεσ?
Αρε σεχυριτψ mεχηανισmσ ανδ
ρεδυνδανχιεσ ιmπλεmεντεδ
το προτεχτ εθυιπmεντ φροm
υτιλιτψ σερϖιχε ουταγεσ (ε.γ.,
ποωερ φαιλυρεσ, νετωορκ
δισρυπτιονσ, ετχ.)?

ΑWΣ εθυιπmεντ ισ προτεχτεδ φροm υτιλιτψ σερϖιχε ουταγεσ ιν αλιγνmεντ
ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.
ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον χοντρολσ ιν πλαχε το
mινιmιζε τηε εφφεχτ οφ α mαλφυνχτιον ορ πηψσιχαλ δισαστερ το τηε
χοmπυτερ ανδ δατα χεντερ φαχιλιτιεσ.
Ιν αδδιτιον, ρεφερ το τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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ΒΧΡ
−09.1

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
ονγοινγ ϖισιβιλιτψ ανδ
ρεπορτινγ οφ ψουρ οπερατιοναλ
Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ
(ΣΛΑ) περφορmανχε?

ΑWΣ ΧλουδWατχη προϖιδεσ mονιτορινγ φορ ΑWΣ χλουδ ρεσουρχεσ ανδ τηε
αππλιχατιονσ χυστοmερσ ρυν ον ΑWΣ. Ρεφερ το
αωσ.αmαζον.χοm/χλουδωατχη φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ αλσο πυβλισηεσ
ουρ mοστ υπ−το−τηε−mινυτε ινφορmατιον ον σερϖιχε αϖαιλαβιλιτψ ον τηε
Σερϖιχε Ηεαλτη Dασηβοαρδ. Ρεφερ το στατυσ.αωσ.αmαζον.χοm.

ΒΧΡ
−
09.2

Dο ψου mακε στανδαρδσ−
βασεδ ινφορmατιον σεχυριτψ
mετριχσ (ΧΣΑ, ΧΑΜΜ, ετχ.)
αϖαιλαβλε το ψουρ τεναντσ?

ΒΧΡ
−
09.3

Dο ψου προϖιδε χυστοmερσ
ωιτη ονγοινγ ϖισιβιλιτψ ανδ
ρεπορτινγ οφ ψουρ ΣΛΑ
περφορmανχε?
Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ ανδ mαδε
αϖαιλαβλε φορ αλλ περσοννελ το
αδεθυατελψ συππορτ σερϖιχεσ
operations’ roles?

Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Ιmπαχτ Αναλψσισ

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Πολιχψ

ΒΧΡ
−10.1

Βυσινεσσ
Χοντινυιτψ
Μαναγεmεντ &
Οπερατιοναλ
Ρεσιλιενχε
Ρετεντιον Πολιχψ

ΒΧΡ
−11.1

Dο ψου ηαϖε τεχηνιχαλ χοντρολ
χαπαβιλιτιεσ το ενφορχε τεναντ
δατα ρετεντιον πολιχιεσ?

ΒΧΡ
−11.2

Dο ψου ηαϖε α δοχυmεντεδ
προχεδυρε φορ ρεσπονδινγ το
ρεθυεστσ φορ τεναντ δατα φροm
γοϖερνmεντσ ορ τηιρδ
παρτιεσ?

Χηανγε
Χοντρολ &
Χονφιγυρατιον
Μαναγεmεντ
Νεω
Dεϖελοπmεντ /
Αχθυισιτιον

Dεχεmβερ 2015

ΒΧΡ
−11.4

Ηαϖε ψου ιmπλεmεντεδ
βαχκυπ ορ ρεδυνδανχψ
mεχηανισmσ το ενσυρε
χοmπλιανχε ωιτη ρεγυλατορψ,
στατυτορψ, χοντραχτυαλ ορ
βυσινεσσ ρεθυιρεmεντσ?

ΒΧΡ
−11.5

Dο ψου τεστ ψουρ βαχκυπ ορ
ρεδυνδανχψ mεχηανισmσ ατ
λεαστ αννυαλλψ?

ΧΧΧ−
01.1

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ φορ mαναγεmεντ
αυτηοριζατιον φορ
δεϖελοπmεντ ορ αχθυισιτιον
οφ νεω αππλιχατιονσ, σψστεmσ,
δαταβασεσ, ινφραστρυχτυρε,
σερϖιχεσ, οπερατιονσ ανδ
φαχιλιτιεσ?

ΧΧΧ−
01.2

Πολιχιεσ ανδ Προχεδυρεσ ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ τηρουγη ΑWΣ Σεχυριτψ
φραmεωορκ βασεδ υπον ΝΙΣΤ 800−53, ΙΣΟ 27001, ΙΣΟ 27017, ΙΣΟ 27018,
ΙΣΟ 9001 στανδαρδ ανδ τηε ΠΧΙ DΣΣ ρεθυιρεmεντσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε.
ΑWΣ προϖιδε χυστοmερσ ωιτη τηε αβιλιτψ το δελετε τηειρ δατα. Ηοωεϖερ,
ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα σο ιτ ισ τηε
χυστοmερ∋σ ρεσπονσιβιλιτψ το mαναγε δατα ρετεντιον το τηειρ οων
ρεθυιρεmεντσ. Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
ΑWΣ ερρσ ον τηε σιδε οφ προτεχτινγ χυστοmερ πριϖαχψ ανδ ισ ϖιγιλαντ ιν
δετερmινινγ ωηιχη λαω ενφορχεmεντ ρεθυεστσ ωε mυστ χοmπλψ ωιτη.
ΑWΣ δοεσ νοτ ηεσιτατε το χηαλλενγε ορδερσ φροm λαω ενφορχεmεντ ιφ ωε
τηινκ τηε ορδερσ λαχκ α σολιδ βασισ. Φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ρεφερ το
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/δατα−πριϖαχψ−φαθ/.
ΑWΣ βαχκυπ ανδ ρεδυνδανχψ mεχηανισmσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ανδ
τεστεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001
στανδαρδ, αννεξ Α δοmαιν 12 ανδ τηε ΑWΣ ΣΟΧ 2 ρεπορτ φορ αδδιτιοναλ
ινφορmατιον ον ΑWΣ βαχκυπ ανδ ρεδυνδανχψ mεχηανισmσ.

Πολιχιεσ ανδ Προχεδυρεσ ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ τηρουγη ΑWΣ Σεχυριτψ
φραmεωορκ βασεδ υπον ΝΙΣΤ 800−53, ΙΣΟ 27001, ΙΣΟ 27017, ΙΣΟ 27018,
ΙΣΟ 9001 στανδαρδ ανδ τηε ΠΧΙ DΣΣ ρεθυιρεmεντσ.
Wηετηερ α χυστοmερ ισ νεω το ΑWΣ ορ αν αδϖανχεδ υσερ, υσεφυλ
ινφορmατιον αβουτ τηε σερϖιχεσ, ρανγινγ φροm ιντροδυχτιονσ το αδϖανχεδ
φεατυρεσ, χαν βε φουνδ ον τηε ΑWΣ Dοχυmεντατιον σεχτιον οφ ουρ
ωεβσιτε ατ ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/.

Ισ δοχυmεντατιον αϖαιλαβλε
τηατ δεσχριβεσ τηε
ινσταλλατιον, χονφιγυρατιον
ανδ υσε οφ
προδυχτσ/σερϖιχεσ/φεατυρεσ?
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Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Χηανγε
Χοντρολ &
Χονφιγυρατιον
Μαναγεmεντ
Ουτσουρχεδ
Dεϖελοπmεντ

ΧΧΧ−
02.1

Dο ψου ηαϖε χοντρολσ ιν πλαχε
το ενσυρε τηατ στανδαρδσ οφ
θυαλιτψ αρε βεινγ mετ φορ αλλ
σοφτωαρε δεϖελοπmεντ?

ΧΧΧ−
02.2

Dο ψου ηαϖε χοντρολσ ιν πλαχε
το δετεχτ σουρχε χοδε σεχυριτψ
δεφεχτσ φορ ανψ ουτσουρχεδ
σοφτωαρε δεϖελοπmεντ
αχτιϖιτιεσ?

Χηανγε
Χοντρολ &
Χονφιγυρατιον
Μαναγεmεντ
Θυαλιτψ Τεστινγ

ΧΧΧ−
03.1

Dο ψου προϖιδε ψουρ τεναντσ
ωιτη δοχυmεντατιον τηατ
δεσχριβεσ ψουρ θυαλιτψ
ασσυρανχε προχεσσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
ΑWΣ δοεσ νοτ γενεραλλψ ουτσουρχε δεϖελοπmεντ οφ σοφτωαρε. ΑWΣ
ινχορπορατεσ στανδαρδσ οφ θυαλιτψ ασ παρτ οφ τηε σψστεm δεϖελοπmεντ
λιφεχψχλε (ΣDΛΧ) προχεσσεσ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 12 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΑWΣ mαινταινσ αν ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον. Τηισ ισ αν ινδεπενδεντ
ϖαλιδατιον οφ ΑWΣ θυαλιτψ σψστεm ανδ δετερmινεδ τηατ ΑWΣ αχτιϖιτιεσ
χοmπλψ ωιτη ΙΣΟ 9001 ρεθυιρεmεντσ.
ΑWΣ Σεχυριτψ Βυλλετινσ νοτιφψ χυστοmερσ οφ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ εϖεντσ.
Χυστοmερσ χαν συβσχριβε το τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Βυλλετιν ΡΣΣ φεεδ ον ουρ
ωεβσιτε. Ρεφερ το αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/σεχυριτψ−βυλλετινσ/.

ΧΧΧ−
03.2

Ισ δοχυmεντατιον δεσχριβινγ
κνοων ισσυεσ ωιτη χερταιν
προδυχτσ/σερϖιχεσ αϖαιλαβλε?

ΧΧΧ−
03.3

Αρε τηερε πολιχιεσ ανδ
προχεδυρεσ ιν πλαχε το τριαγε
ανδ ρεmεδψ ρεπορτεδ βυγσ
ανδ σεχυριτψ ϖυλνεραβιλιτιεσ
φορ προδυχτ ανδ σερϖιχε
οφφερινγσ?

ΑWΣ αλσο πυβλισηεσ ουρ mοστ υπ−το−τηε−mινυτε ινφορmατιον ον σερϖιχε
αϖαιλαβιλιτψ ον τηε Σερϖιχε Ηεαλτη Dασηβοαρδ. Ρεφερ το
στατυσ.αωσ.αmαζον.χοm.
Τηε ΑWΣ σψστεm δεϖελοπmεντ λιφεχψχλε (ΣDΛΧ) ινχορπορατεσ ινδυστρψ
βεστ πραχτιχεσ ωηιχη ινχλυδε φορmαλ δεσιγν ρεϖιεωσ βψ τηε ΑWΣ Σεχυριτψ
Τεαm, τηρεατ mοδελινγ ανδ χοmπλετιον οφ α ρισκ ασσεσσmεντ. Ρεφερ το
τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ φορ φυρτηερ δεταιλσ.
Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 14 φορ
αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

ΧΧΧ−
03.4

Αρε mεχηανισmσ ιν πλαχε το
ενσυρε τηατ αλλ δεβυγγινγ ανδ
τεστ χοδε ελεmεντσ αρε
ρεmοϖεδ φροm ρελεασεδ
σοφτωαρε ϖερσιονσ?

Χηανγε
Χοντρολ &
Χονφιγυρατιον
Μαναγεmεντ
Υναυτηοριζεδ
Σοφτωαρε
Ινσταλλατιονσ

ΧΧΧ−
04.1

Dο ψου ηαϖε χοντρολσ ιν πλαχε
το ρεστριχτ ανδ mονιτορ τηε
ινσταλλατιον οφ υναυτηοριζεδ
σοφτωαρε οντο ψουρ σψστεmσ?

ΑWΣ∋ προγραm, προχεσσεσ ανδ προχεδυρεσ φορ mαναγινγ mαλιχιουσ
σοφτωαρε ισ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ.

Χηανγε
Χοντρολ &
Χονφιγυρατιον
Μαναγεmεντ
Προδυχτιον
Χηανγεσ

ΧΧΧ−
05.1

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
δοχυmεντατιον τηατ δεσχριβεσ
ψουρ προδυχτιον χηανγε
mαναγεmεντ προχεδυρεσ ανδ
τηειρ ρολεσ / ριγητσ /
ρεσπονσιβιλιτιεσ ωιτηιν ιτ?

ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ αν οϖερϖιεω οφ τηε χοντρολσ ιν πλαχε το
mαναγε χηανγε mαναγεmεντ ιν τηε ΑWΣ ενϖιρονmεντ.

Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 12 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 14 φορ
φυρτηερ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
Χλασσιφιχατιον

DΣΙ−
01.1

Dο ψου προϖιδε α χαπαβιλιτψ
το ιδεντιφψ ϖιρτυαλ mαχηινεσ
ϖια πολιχψ ταγσ/mεταδατα
(ε.γ., ταγσ χαν βε υσεδ το λιmιτ
γυεστ οπερατινγ σψστεmσ φροm
βοοτινγ/ινσταντιατινγ/τρανσπ
ορτινγ δατα ιν τηε ωρονγ
χουντρψ)?

ςιρτυαλ Μαχηινεσ αρε ασσιγνεδ το χυστοmερσ ασ α παρτ οφ τηε ΕΧ2 σερϖιχε.
Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ οϖερ ωηατ ρεσουρχεσ αρε βεινγ υσεδ ανδ ωηερε
ρεσουρχεσ ρεσιδε. Ρεφερ το τηε ΑWΣ ωεβσιτε φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm.

DΣΙ−
01.2

Dο ψου προϖιδε α χαπαβιλιτψ
το ιδεντιφψ ηαρδωαρε ϖια
πολιχψ
ταγσ/mεταδατα/ηαρδωαρε
ταγσ (ε.γ., ΤΞΤ/ΤΠΜ, ςΝ−
Ταγ, ετχ.)?
Dο ψου ηαϖε α χαπαβιλιτψ το
υσε σψστεm γεογραπηιχ
λοχατιον ασ αν αυτηεντιχατιον
φαχτορ?

ΑWΣ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ταγ ΕΧ2 ρεσουρχεσ. Α φορm οφ mεταδατα, ΕΧ2
ταγσ χαν βε υσεδ το χρεατε υσερ−φριενδλψ ναmεσ, ενηανχε σεαρχηαβιλιτψ,
ανδ ιmπροϖε χοορδινατιον βετωεεν mυλτιπλε υσερσ. Τηε ΑWΣ
Μαναγεmεντ Χονσολε ηασ αλσο συππορτσ ταγγινγ.

DΣΙ−
01.4

Χαν ψου προϖιδε τηε πηψσιχαλ
λοχατιον/γεογραπηψ οφ
storage of a tenant’s data
υπον ρεθυεστ?

DΣΙ−
01.5

Χαν ψου προϖιδε τηε πηψσιχαλ
λοχατιον/γεογραπηψ οφ
στοραγε οφ α τεναντ∋σ δατα ιν
αδϖανχε?

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα
ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ Ρεγιονσ. ΑWΣ Χυστοmερσ δεσιγνατε ιν ωηιχη
πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ανδ τηειρ σερϖερσ ωιλλ βε λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ
mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ Ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ
τηε χυστοmερ, υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ
γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ
Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ Wεστ (Νορτηερν
Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) (Ορεγον), ΕΥ (Ιρελανδ), ΕΥ
(Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο), Ασια Παχιφιχ
(Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ) Ρεγιον ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο).

DΣΙ−
01.6

Dο ψου φολλοω α στρυχτυρεδ
δατα−λαβελινγ στανδαρδ (ε.γ.,
ΙΣΟ 15489, Οασισ ΞΜΛ
Χαταλογ Σπεχιφιχατιον, ΧΣΑ
δατα τψπε γυιδανχε)?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα ανδ mαψ
ιmπλεmεντ α στρυχτυρεδ δατα−λαβελινγ στανδαρδ το mεετ τηειρ
ρεθυιρεmεντσ.

DΣΙ−
01.7

Dο ψου αλλοω τεναντσ το
δεφινε αχχεπταβλε
γεογραπηιχαλ λοχατιονσ φορ
δατα ρουτινγ ορ ρεσουρχε
ινσταντιατιον?

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα
ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ ρεγιονσ. ΑWΣ Χυστοmερσ δεσιγνατε ιν ωηιχη
πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ανδ τηειρ σερϖερσ ωιλλ βε λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ
mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ Ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ
τηε χυστοmερ, υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ
γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ
Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ Wεστ (Νορτηερν
Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) (Ορεγον), ΕΥ (Ιρελανδ), ΕΥ
(Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο), Ασια Παχιφιχ
(Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ) Ρεγιον ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο).

DΣΙ−
02.1

Dο ψου ινϖεντορψ, δοχυmεντ,
ανδ mαινταιν δατα φλοωσ φορ
δατα τηατ ισ ρεσιδεντ
(περmανεντ ορ τεmποραρψ)
ωιτηιν τηε σερϖιχεσ∋
αππλιχατιονσ ανδ
ινφραστρυχτυρε νετωορκ ανδ
σψστεmσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ δεσιγνατε ιν ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ χοντεντ ωιλλ βε
λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ
ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ τηε χυστοmερ, υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη
τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε
ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ
Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ)(Ορεγον), ΕΥ
(Ιρελανδ), ΕΥ (Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο),
Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ) Ρεγιον, ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο
Παυλο).

DΣΙ−
01.3

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
Dατα Ινϖεντορψ /
Φλοωσ

ΑWΣ Ρεσπονσε

ΑWΣ προϖιδεσ τηε χαπαβιλιτψ οφ χονδιτιοναλ υσερ αχχεσσ βασεδ ον ΙΠ
αδδρεσσ. Χυστοmερσ χαν αδδ χονδιτιονσ το χοντρολ ηοω υσερσ χαν υσε
ΑWΣ, συχη ασ τιmε οφ δαψ, τηειρ οριγινατινγ ΙΠ αδδρεσσ, ορ ωηετηερ τηεψ
αρε υσινγ ΣΣΛ.
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ΑWΣ Ρεσπονσε

DΣΙ−
02.2

Χαν ψου ενσυρε τηατ δατα
δοεσ νοτ mιγρατε βεψονδ α
δεφινεδ γεογραπηιχαλ
ρεσιδενχψ?

DΣΙ−
03.1

Dο ψου προϖιδε οπεν
ενχρψπτιον mετηοδολογιεσ
(3.4ΕΣ, ΑΕΣ, ετχ.) το τεναντσ
ιν ορδερ φορ τηεm το προτεχτ
τηειρ δατα ιφ ιτ ισ ρεθυιρεδ το
mοϖε τηρουγη πυβλιχ
νετωορκσ (ε.γ., τηε Ιντερνετ)?

DΣΙ−
03.2

Dο ψου υτιλιζε οπεν
ενχρψπτιον mετηοδολογιεσ
ανψ τιmε ψουρ ινφραστρυχτυρε
χοmπονεντσ νεεδ το
χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ
ϖια πυβλιχ νετωορκσ (ε.γ.,
Ιντερνετ−βασεδ ρεπλιχατιον οφ
δατα φροm ονε ενϖιρονmεντ
το ανοτηερ)?

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
Ηανδλινγ /
Λαβελινγ /
Σεχυριτψ Πολιχψ

DΣΙ−
04.1

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ φορ λαβελινγ,
ηανδλινγ ανδ τηε σεχυριτψ οφ
δατα ανδ οβϕεχτσ τηατ χονταιν
δατα?

DΣΙ−
04.2

Αρε mεχηανισmσ φορ λαβελ
ινηεριτανχε ιmπλεmεντεδ φορ
οβϕεχτσ τηατ αχτ ασ αγγρεγατε
χονταινερσ φορ δατα?

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
Νονπροδυχτιον
Dατα

DΣΙ−
05.1

Dο ψου ηαϖε προχεδυρεσ ιν
πλαχε το ενσυρε προδυχτιον
δατα σηαλλ νοτ βε ρεπλιχατεδ ορ
υσεδ ιν νον−προδυχτιον
ενϖιρονmεντσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ οων δατα. ΑWΣ
προϖιδεσ χυστοmερσ τηε αβιλιτψ το mαινταιν ανδ δεϖελοπ προδυχτιον ανδ
νον−προδυχτιον ενϖιρονmεντσ. Ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ το
ενσυρε τηατ τηειρ προδυχτιον δατα ισ νοτ ρεπλιχατεδ το νον−προδυχτιον
ενϖιρονmεντσ.

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
Οωνερσηιπ /
Στεωαρδσηιπ

DΣΙ−
06.1

Αρε τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ
ρεγαρδινγ δατα στεωαρδσηιπ
δεφινεδ, ασσιγνεδ,
δοχυmεντεδ ανδ
χοmmυνιχατεδ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ οων δατα. Ρεφερ
το τηε ΑWΣ Χυστοmερ Αγρεεmεντ φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον.

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
Σεχυρε Dισποσαλ

DΣΙ−
07.1

Dο ψου συππορτ σεχυρε
δελετιον (ε.γ.,
δεγαυσσινγ/χρψπτογραπηιχ
ωιπινγ) οφ αρχηιϖεδ ανδ
βαχκεδ−υπ δατα ασ
δετερmινεδ βψ τηε τεναντ?

Wηεν α στοραγε δεϖιχε ηασ ρεαχηεδ τηε ενδ οφ ιτσ υσεφυλ λιφε, ΑWΣ
προχεδυρεσ ινχλυδε α δεχοmmισσιονινγ προχεσσ τηατ ισ δεσιγνεδ το
πρεϖεντ χυστοmερ δατα φροm βεινγ εξποσεδ το υναυτηοριζεδ ινδιϖιδυαλσ.
ΑWΣ υσεσ τηε τεχηνιθυεσ δεταιλεδ ιν DοD 5220.22−M (“National
Industrial Security Program Operating Manual “) or NIST 800−88
(“Guidelines for Media Sanitization”) to destroy data as part of the
δεχοmmισσιονινγ προχεσσ. Ιφ α ηαρδωαρε δεϖιχε ισ υναβλε το βε

Dατα Σεχυριτψ
& Ινφορmατιον
Λιφεχψχλε
Μαναγεmεντ
εΧοmmερχε
Τρανσαχτιονσ

Αλλ οφ τηε ΑWΣ ΑΠΙσ αρε αϖαιλαβλε ϖια ΣΣΗ−προτεχτεδ ενδποιντσ ωηιχη
προϖιδε σερϖερ αυτηεντιχατιον. ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων
ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ,
ΣιmπλεDΒ ανδ ΕΧ2. ΙΠΣεχ τυννελσ το ςΠΧ αρε αλσο ενχρψπτεδ. Ιν
αδδιτιον, χυστοmερσ χαν λεϖεραγε ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σψστεmσ
(ΚΜΣ) το χρεατε ανδ χοντρολ ενχρψπτιον κεψσ (ρεφερ το
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/κmσ/). Χυστοmερσ mαψ αλσο υσε τηιρδ−παρτψ
ενχρψπτιον τεχηνολογιεσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα ανδ mαψ
ιmπλεmεντ α λαβελινγ ανδ ηανδινγ πολιχψ ανδ προχεδυρεσ το mεετ τηειρ
ρεθυιρεmεντσ.
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07.2

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Ασσετ
Μαναγεmεντ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Χαν ψου προϖιδε α πυβλισηεδ
προχεδυρε φορ εξιτινγ τηε
σερϖιχε αρρανγεmεντ,
ινχλυδινγ ασσυρανχε το
σανιτιζε αλλ χοmπυτινγ
ρεσουρχεσ οφ τεναντ δατα ονχε
α χυστοmερ ηασ εξιτεδ ψουρ
ενϖιρονmεντ ορ ηασ ϖαχατεδ α
ρεσουρχε?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
δεχοmmισσιονεδ υσινγ τηεσε προχεδυρεσ, τηε δεϖιχε ωιλλ βε δεγαυσσεδ
ορ πηψσιχαλλψ δεστροψεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ινδυστρψ−στανδαρδ πραχτιχεσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ αρε πρεσεντεδ το ψου ασ ραω υνφορmαττεδ βλοχκ
δεϖιχεσ τηατ ηαϖε βεεν ωιπεδ πριορ το βεινγ mαδε αϖαιλαβλε φορ υσε.
Wιπινγ οχχυρσ ιmmεδιατελψ βεφορε ρευσε σο τηατ ψου χαν βε ασσυρεδ τηατ
τηε ωιπε προχεσσ χοmπλετεδ. Ιφ ψου ηαϖε προχεδυρεσ ρεθυιρινγ τηατ αλλ
δατα βε ωιπεδ ϖια α σπεχιφιχ mετηοδ, συχη ασ τηοσε δεταιλεδ ιν DοD
5220.22−M (“National Industrial Security Program Operating Manual “)
ορ ΝΙΣΤ 800−88 (“Guidelines for Media Sanitization”), you have the
αβιλιτψ το δο σο ον Αmαζον ΕΒΣ. Ψου σηουλδ χονδυχτ α σπεχιαλιζεδ ωιπε
προχεδυρε πριορ το δελετινγ τηε ϖολυmε φορ χοmπλιανχε ωιτη ψουρ
εσταβλισηεδ ρεθυιρεmεντσ.
Ενχρψπτιον οφ σενσιτιϖε δατα ισ γενεραλλψ α γοοδ σεχυριτψ πραχτιχε, ανδ
ΑWΣ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ενχρψπτ ΕΒΣ ϖολυmεσ ανδ τηειρ σναπσηοτσ
ωιτη ΑΕΣ−256. Τηε ενχρψπτιον οχχυρσ ον τηε σερϖερσ τηατ ηοστ τηε ΕΧ2
ινστανχεσ, προϖιδινγ ενχρψπτιον οφ δατα ασ ιτ mοϖεσ βετωεεν ΕΧ2
ινστανχεσ ανδ ΕΒΣ στοραγε. Ιν ορδερ το βε αβλε το δο τηισ εφφιχιεντλψ ανδ
ωιτη λοω λατενχψ, τηε ΕΒΣ ενχρψπτιον φεατυρε ισ ονλψ αϖαιλαβλε ον ΕΧ2∋σ
mορε ποωερφυλ ινστανχε τψπεσ (ε.γ., Μ3, Χ3, Ρ3, Γ2).
Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ Ηαρδωαρε ασσετσ αρε
ασσιγνεδ αν οωνερ, τραχκεδ ανδ mονιτορεδ βψ τηε ΑWΣ περσοννελ ωιτη
ΑWΣ προπριεταρψ ινϖεντορψ mαναγεmεντ τοολσ. ΑWΣ προχυρεmεντ ανδ
συππλψ χηαιν τεαm mαινταιν ρελατιονσηιπσ ωιτη αλλ ΑWΣ συππλιερσ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ; Αννεξ Α, δοmαιν 8 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

DΧΣ
−01.1

Dο ψου mαινταιν α χοmπλετε
ινϖεντορψ οφ αλλ οφ ψουρ
χριτιχαλ ασσετσ τηατ ινχλυδεσ
οωνερσηιπ οφ τηε ασσετ?

DΧΣ
−01.2

Dο ψου mαινταιν α χοmπλετε
ινϖεντορψ οφ αλλ οφ ψουρ
χριτιχαλ συππλιερ
ρελατιονσηιπσ?

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Χοντρολλεδ
Αχχεσσ Ποιντσ

DΧΣ
−02.1

Αρε πηψσιχαλ σεχυριτψ
περιmετερσ (ε.γ., φενχεσ,
ωαλλσ, βαρριερσ, γυαρδσ, γατεσ,
ελεχτρονιχ συρϖειλλανχε,
πηψσιχαλ αυτηεντιχατιον
mεχηανισmσ, ρεχεπτιον δεσκσ
ανδ σεχυριτψ πατρολσ)
ιmπλεmεντεδ?

Πηψσιχαλ σεχυριτψ χοντρολσ ινχλυδε βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το περιmετερ
χοντρολσ συχη ασ φενχινγ, ωαλλσ, σεχυριτψ σταφφ, ϖιδεο συρϖειλλανχε,
ιντρυσιον δετεχτιον σψστεmσ ανδ οτηερ ελεχτρονιχ mεανσ. Τηε ΑWΣ ΣΟΧ
ρεπορτσ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ
εξεχυτεδ βψ ΑWΣ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ; Αννεξ Α, δοmαιν 11
φορ φυρτηερ ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Εθυιπmεντ
Ιδεντιφιχατιον

DΧΣ
−03.1

Ισ αυτοmατεδ εθυιπmεντ
ιδεντιφιχατιον υσεδ ασ α
mετηοδ το ϖαλιδατε
χοννεχτιον αυτηεντιχατιον
ιντεγριτψ βασεδ ον κνοων
εθυιπmεντ λοχατιον?

ΑWΣ mαναγεσ εθυιπmεντ ιδεντιφιχατιον ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001
στανδαρδ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Οφφσιτε
Αυτηοριζατιον

DΧΣ
−04.1

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Οφφσιτε
εθυιπmεντ

DΧΣ
−05.1

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
δοχυmεντατιον τηατ δεσχριβεσ
σχεναριοσ ιν ωηιχη δατα mαψ
βε mοϖεδ φροm ονε πηψσιχαλ
λοχατιον το ανοτηερ? (ε.γ.,
οφφσιτε βαχκυπσ, βυσινεσσ
χοντινυιτψ φαιλοϖερσ,
ρεπλιχατιον)

ΑWΣ Χυστοmερσ χαν δεσιγνατε ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ωιλλ βε
λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ
Ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ τηε χυστοmερ υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη
τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ γοϖερνmενταλ εντιτιεσ.

Χαν ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
εϖιδενχε δοχυmεντινγ ψουρ
πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
γοϖερνινγ ασσετ mαναγεmεντ
ανδ ρεπυρποσινγ οφ
εθυιπmεντ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ωηεν α στοραγε δεϖιχε ηασ
ρεαχηεδ τηε ενδ οφ ιτσ υσεφυλ λιφε, ΑWΣ προχεδυρεσ ινχλυδε α
δεχοmmισσιονινγ προχεσσ τηατ ισ δεσιγνεδ το πρεϖεντ χυστοmερ δατα
φροm βεινγ εξποσεδ το υναυτηοριζεδ ινδιϖιδυαλσ. ΑWΣ υσεσ τηε
τεχηνιθυεσ δεταιλεδ ιν DοD 5220.22−M (“National Industrial Security
Program Operating Manual “) or NIST 800−88 (“Guidelines for Media
Sanitization”) to destroy data as part of the decommissioning process. If
α ηαρδωαρε δεϖιχε ισ υναβλε το βε δεχοmmισσιονεδ υσινγ τηεσε
προχεδυρεσ, τηε δεϖιχε ωιλλ βε δεγαυσσεδ ορ πηψσιχαλλψ δεστροψεδ ιν
αχχορδανχε ωιτη ινδυστρψ−στανδαρδ πραχτιχεσ.

Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ; Αννεξ Α, δοmαιν 8 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Πολιχψ

DΧΣ
−06.1

Χαν ψου προϖιδε εϖιδενχε
τηατ πολιχιεσ, στανδαρδσ ανδ
προχεδυρεσ ηαϖε βεεν
εσταβλισηεδ φορ mαινταινινγ α
σαφε ανδ σεχυρε ωορκινγ
ενϖιρονmεντ ιν οφφιχεσ,
ροοmσ, φαχιλιτιεσ ανδ σεχυρε
αρεασ?

ΑWΣ ενγαγεσ ωιτη εξτερναλ χερτιφψινγ βοδιεσ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτορσ
το ρεϖιεω ανδ ϖαλιδατε ουρ χοmπλιανχε ωιτη χοmπλιανχε φραmεωορκσ.
ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ πηψσιχαλ
σεχυριτψ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001
στανδαρδσ; Αννεξ Α, δοmαιν 11 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν
ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ
ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

DΧΣ
−
06.2

Χαν ψου προϖιδε εϖιδενχε
τηατ ψουρ περσοννελ ανδ
ινϖολϖεδ τηιρδ παρτιεσ ηαϖε
βεεν τραινεδ ρεγαρδινγ ψουρ
δοχυmεντεδ πολιχιεσ,
στανδαρδσ ανδ προχεδυρεσ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, αλλ ΑWΣ εmπλοψεεσ χοmπλετε
περιοδιχ Ινφορmατιον Σεχυριτψ τραινινγ ωηιχη ρεθυιρεσ αν
αχκνοωλεδγεmεντ το χοmπλετε. Χοmπλιανχε αυδιτσ αρε περιοδιχαλλψ
περφορmεδ το ϖαλιδατε τηατ εmπλοψεεσ υνδερστανδ ανδ φολλοω τηε
εσταβλισηεδ πολιχιεσ. Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ
αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον. Ιν αδδιτιον ΑWΣ ΣΟΧ 1
ανδ ΣΟΧ 2 ρεπορτσ προϖιδεσ φυρτηερ ινφορmατιον.

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Σεχυρε Αρεα
Αυτηοριζατιον

DΧΣ
−07.1

Dο ψου αλλοω τεναντσ το
σπεχιφψ ωηιχη οφ ψουρ
γεογραπηιχ λοχατιονσ τηειρ
δατα ισ αλλοωεδ το mοϖε
ιντο/ουτ οφ (το αδδρεσσ λεγαλ
ϕυρισδιχτιοναλ χονσιδερατιονσ
βασεδ ον ωηερε δατα ισ στορεδ
ϖσ. αχχεσσεδ)?

ΑWΣ Χυστοmερσ δεσιγνατε ωηιχη πηψσιχαλ ρεγιον τηειρ δατα ωιλλ βε
λοχατεδ. ΑWΣ ωιλλ νοτ mοϖε χυστοmερσ∋ χοντεντ φροm τηε σελεχτεδ
Ρεγιονσ ωιτηουτ νοτιφψινγ τηε χυστοmερ υνλεσσ ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη
τηε λαω ορ ρεθυεστσ οφ γοϖερνmενταλ εντιτιεσ. Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε
ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ
Wεστ (Νορτηερν Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ)(Ορεγον), ΕΥ
(Ιρελανδ), ΕΥ (Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο),
Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ), Χηινα (Βειϕινγ) Ρεγιον, ανδ Σουτη Αmεριχα (Σαο
Παυλο).
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ΑWΣ Ρεσπονσε

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Υναυτηοριζεδ
Περσονσ Εντρψ

DΧΣ
−08.1

Αρε ινγρεσσ ανδ εγρεσσ
ποιντσ, συχη ασ σερϖιχε αρεασ
ανδ οτηερ ποιντσ ωηερε
υναυτηοριζεδ περσοννελ mαψ
εντερ τηε πρεmισεσ,
mονιτορεδ, χοντρολλεδ ανδ
ισολατεδ φροm δατα στοραγε
ανδ προχεσσ?

Πηψσιχαλ αχχεσσ ισ στριχτλψ χοντρολλεδ βοτη ατ τηε περιmετερ ανδ ατ
βυιλδινγ ινγρεσσ ποιντσ ανδ ινχλυδεσ, βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το, προφεσσιοναλ
σεχυριτψ σταφφ υτιλιζινγ ϖιδεο συρϖειλλανχε, ιντρυσιον δετεχτιον σψστεmσ,
ανδ οτηερ ελεχτρονιχ mεανσ. Αυτηοριζεδ σταφφ mυστ πασσ τωο−φαχτορ
αυτηεντιχατιον α mινιmυm οφ τωο τιmεσ το αχχεσσ δατα χεντερ φλοορσ.
Πηψσιχαλ αχχεσσ ποιντσ το σερϖερ λοχατιονσ αρε ρεχορδεδ βψ χλοσεδ χιρχυιτ
τελεϖισιον χαmερα (ΧΧΤς) ασ δεφινεδ ιν τηε ΑWΣ Dατα Χεντερ Πηψσιχαλ
Σεχυριτψ Πολιχψ.

Dαταχεντερ
Σεχυριτψ
Υσερ Αχχεσσ

DΧΣ
−09.1

Dο ψου ρεστριχτ πηψσιχαλ
αχχεσσ το ινφορmατιον ασσετσ
ανδ φυνχτιονσ βψ υσερσ ανδ
συππορτ περσοννελ?

ΑWΣ Πηψσιχαλ Σεχυριτψ Μεχηανισmσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ
εξτερναλ αυδιτορσ δυρινγ αυδιτσ φορ ουρ ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ
ΦεδΡΑΜΠ χοmπλιανχε.

Ενχρψπτιον &
Κεψ
Μαναγεmεντ
Εντιτλεmεντ

ΕΚΜ
−01.1

Dο ψου ηαϖε κεψ
mαναγεmεντ πολιχιεσ βινδινγ
κεψσ το ιδεντιφιαβλε οωνερσ?

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε αβιλιτψ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον
mεχηανισm φορ νεαρλψ αλλ σερϖιχεσ ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. ςΠΧ
σεσσιονσ αρε αλσο ενχρψπτεδ. Ιν αδδιτιον, χυστοmερσ χαν λεϖεραγε ΑWΣ
Κεψ Μαναγεmεντ Σψστεmσ (ΚΜΣ) το χρεατε ανδ χοντρολ ενχρψπτιον κεψσ
(ρεφερ το ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/κmσ/).
Ιντερναλλψ, ΑWΣ εσταβλισηεσ ανδ mαναγεσ χρψπτογραπηιχ κεψσ φορ
ρεθυιρεδ χρψπτογραπηψ εmπλοψεδ ωιτηιν τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε. Αν
ΑWΣ δεϖελοπεδ σεχυρε κεψ ανδ χρεδεντιαλ mαναγερ ισ υσεδ το χρεατε,
προτεχτ ανδ διστριβυτε σψmmετριχ κεψσ ανδ ισ υσεδ το σεχυρε ανδ
διστριβυτε: ΑWΣ χρεδεντιαλσ νεεδεδ ον ηοστσ, ΡΣΑ πυβλιχ/πριϖατε κεψσ
ανδ Ξ.509 Χερτιφιχατιονσ.

Ενχρψπτιον &
Κεψ
Μαναγεmεντ
Κεψ Γενερατιον

Ενχρψπτιον &
Κεψ

ΕΚΜ
−02.1

Dο ψου ηαϖε α χαπαβιλιτψ το
αλλοω χρεατιον οφ υνιθυε
ενχρψπτιον κεψσ περ τεναντ?

ΕΚΜ
−
02.2

Dο ψου ηαϖε α χαπαβιλιτψ το
mαναγε ενχρψπτιον κεψσ ον
βεηαλφ οφ τεναντσ?

ΕΚΜ
−
02.3
ΕΚΜ
−
02.4

Dο ψου mαινταιν κεψ
mαναγεmεντ προχεδυρεσ?

ΕΚΜ
−
02.5

Dο ψου υτιλιζε ανψ τηιρδ
παρτψ/οπεν
σουρχε/προπριεταρψ
φραmεωορκσ το mαναγε
ενχρψπτιον κεψσ?

ΕΚΜ
−03.1

Dο ψου ηαϖε δοχυmεντεδ
οωνερσηιπ φορ εαχη σταγε οφ
τηε λιφεχψχλε οφ ενχρψπτιον
κεψσ?

Dο ψου ενχρψπτ τεναντ δατα ατ
ρεστ (ον δισκ/στοραγε) ωιτηιν
ψουρ ενϖιρονmεντ?

ΑWΣ χρψπτογραπηιχ προχεσσεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ παρτψ
αυδιτορσ φορ ουρ χοντινυεδ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001
ανδ ΦεδΡΑΜΠ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ
νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. ΙΠΣεχ τυννελσ το ςΠΧ
αρε αλσο ενχρψπτεδ. Ιν αδδιτιον, χυστοmερσ χαν λεϖεραγε ΑWΣ Κεψ
Μαναγεmεντ Σψστεmσ (ΚΜΣ) το χρεατε ανδ χοντρολ ενχρψπτιον κεψσ
(ρεφερ το ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/κmσ/). Ρεφερ το ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ φορ
mορε δεταιλσ ον ΚΜΣ.
Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
Ιντερναλλψ, ΑWΣ εσταβλισηεσ ανδ mαναγεσ χρψπτογραπηιχ κεψσ φορ
ρεθυιρεδ χρψπτογραπηψ εmπλοψεδ ωιτηιν τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε. ΑWΣ
προδυχεσ, χοντρολσ ανδ διστριβυτεσ σψmmετριχ χρψπτογραπηιχ κεψσ υσινγ
ΝΙΣΤ αππροϖεδ κεψ mαναγεmεντ τεχηνολογψ ανδ προχεσσεσ ιν τηε ΑWΣ
ινφορmατιον σψστεm. Αν ΑWΣ δεϖελοπεδ σεχυρε κεψ ανδ χρεδεντιαλ
mαναγερ ισ υσεδ το χρεατε, προτεχτ ανδ διστριβυτε σψmmετριχ κεψσ ανδ ισ
υσεδ το σεχυρε ανδ διστριβυτε: ΑWΣ χρεδεντιαλσ νεεδεδ ον ηοστσ, ΡΣΑ
πυβλιχ/πριϖατε κεψσ ανδ Ξ.509 Χερτιφιχατιονσ.
ΑWΣ χρψπτογραπηιχ προχεσσεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ παρτψ
αυδιτορσ φορ ουρ χοντινυεδ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001
ανδ ΦεδΡΑΜΠ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ
νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. ΙΠΣεχ τυννελσ το ςΠΧ
αρε αλσο ενχρψπτεδ. Ιν αδδιτιον, χυστοmερσ χαν λεϖεραγε ΑWΣ Κεψ
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Μαναγεmεντ
Ενχρψπτιον

ΕΚΜ
−
03.2

ΕΚΜ
−
03.3

ΕΚΜ
−
03.4

Ενχρψπτιον &
Κεψ
Μαναγεmεντ
Στοραγε ανδ
Αχχεσσ

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Βασελινε
Ρεθυιρεmεντσ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Dο ψου λεϖεραγε ενχρψπτιον
το προτεχτ δατα ανδ ϖιρτυαλ
mαχηινε ιmαγεσ δυρινγ
τρανσπορτ αχροσσ ανδ βετωεεν
νετωορκσ ανδ ηψπερϖισορ
ινστανχεσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
Μαναγεmεντ Σψστεmσ (ΚΜΣ) το χρεατε ανδ χοντρολ ενχρψπτιον κεψσ
(ρεφερ το ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/κmσ/). Ρεφερ το ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ φορ
mορε δεταιλσ ον ΚΜΣ.
Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Dο ψου συππορτ τεναντ−
γενερατεδ ενχρψπτιον κεψσ ορ
περmιτ τεναντσ το ενχρψπτ
δατα το αν ιδεντιτψ ωιτηουτ
αχχεσσ το α πυβλιχ κεψ
χερτιφιχατε (ε.γ. ιδεντιτψ−
βασεδ ενχρψπτιον)?
Dο ψου ηαϖε δοχυmεντατιον
εσταβλισηινγ ανδ δεφινινγ
ψουρ ενχρψπτιον mαναγεmεντ
πολιχιεσ, προχεδυρεσ ανδ
γυιδελινεσ?

ΕΚΜ
−04.1

Dο ψου ηαϖε πλατφορm ανδ
δατα αππροπριατε ενχρψπτιον
τηατ υσεσ οπεν/ϖαλιδατεδ
φορmατσ ανδ στανδαρδ
αλγοριτηmσ?

ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ
νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. Ιν αδδιτιον,
χυστοmερσ χαν λεϖεραγε ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σψστεmσ (ΚΜΣ) το χρεατε
ανδ χοντρολ ενχρψπτιον κεψσ (ρεφερ το ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/κmσ/).
Ρεφερ το ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ φορ mορε δεταιλσ ον ΚΜΣ.

ΕΚΜ
−
04.2

Αρε ψουρ ενχρψπτιον κεψσ
mαινταινεδ βψ τηε χλουδ
χονσυmερ ορ α τρυστεδ κεψ
mαναγεmεντ προϖιδερ?

ΕΚΜ
−
04.3
ΕΚΜ
−
04.4

Dο ψου στορε ενχρψπτιον κεψσ
ιν τηε χλουδ?

ΑWΣ εσταβλισηεσ ανδ mαναγεσ χρψπτογραπηιχ κεψσ φορ ρεθυιρεδ
χρψπτογραπηψ εmπλοψεδ ωιτηιν τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε. ΑWΣ προδυχεσ,
χοντρολσ ανδ διστριβυτεσ σψmmετριχ χρψπτογραπηιχ κεψσ υσινγ ΝΙΣΤ
αππροϖεδ κεψ mαναγεmεντ τεχηνολογψ ανδ προχεσσεσ ιν τηε ΑWΣ
ινφορmατιον σψστεm. Αν ΑWΣ δεϖελοπεδ σεχυρε κεψ ανδ χρεδεντιαλ
mαναγερ ισ υσεδ το χρεατε, προτεχτ ανδ διστριβυτε σψmmετριχ κεψσ ανδ ισ
υσεδ το σεχυρε ανδ διστριβυτε: ΑWΣ χρεδεντιαλσ νεεδεδ ον ηοστσ, ΡΣΑ
πυβλιχ/πριϖατε κεψσ ανδ Ξ.509 Χερτιφιχατιονσ.

ΓΡ
Μ−
01.1

Dο ψου ηαϖε δοχυmεντεδ
ινφορmατιον σεχυριτψ
βασελινεσ φορ εϖερψ
χοmπονεντ οφ ψουρ
ινφραστρυχτυρε (ε.γ.,
ηψπερϖισορσ, οπερατινγ
σψστεmσ, ρουτερσ, DΝΣ
σερϖερσ, ετχ.)?
Dο ψου ηαϖε α χαπαβιλιτψ το
χοντινυουσλψ mονιτορ ανδ
ρεπορτ τηε χοmπλιανχε οφ ψουρ
ινφραστρυχτυρε αγαινστ ψουρ
ινφορmατιον σεχυριτψ
βασελινεσ?

ΓΡ
Μ−
01.2

ΓΡ
Μ−
01.3

Dο ψου ηαϖε σεπαρατε κεψ
mαναγεmεντ ανδ κεψ υσαγε
δυτιεσ?

ΑWΣ χρψπτογραπηιχ προχεσσεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ παρτψ
αυδιτορσ φορ ουρ χοντινυεδ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001
ανδ ΦεδΡΑΜΠ.
Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ mαινταινσ σψστεm
βασελινεσ φορ χριτιχαλ χοmπονεντσ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, Αννεξ
Α, δοmαιν 14 ανδ 18 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ
χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
Χυστοmερσ χαν προϖιδε τηειρ οων ϖιρτυαλ mαχηινε ιmαγε. ςΜ Ιmπορτ
εναβλεσ χυστοmερσ το εασιλψ ιmπορτ ϖιρτυαλ mαχηινε ιmαγεσ φροm ψουρ
εξιστινγ ενϖιρονmεντ το Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ.

Dο ψου αλλοω ψουρ χλιεντσ το
προϖιδε τηειρ οων τρυστεδ
ϖιρτυαλ mαχηινε ιmαγε το
ενσυρε χονφορmανχε το τηειρ
οων ιντερναλ στανδαρδσ?
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Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Ρισκ Ασσεσσmεντσ

ΓΡ
Μ−
02.1

Dο ψου προϖιδε σεχυριτψ
χοντρολ ηεαλτη δατα ιν ορδερ
το αλλοω τεναντσ το
ιmπλεmεντ ινδυστρψ στανδαρδ
Χοντινυουσ Μονιτορινγ
(ωηιχη αλλοωσ χοντινυαλ
τεναντ ϖαλιδατιον οφ ψουρ
πηψσιχαλ ανδ λογιχαλ χοντρολ
στατυσ)?

ΑWΣ δοεσ πυβλιση ινδεπενδεντ αυδιτορ ρεπορτσ ανδ χερτιφιχατιονσ το
προϖιδε χυστοmερσ ωιτη χονσιδεραβλε ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηε πολιχιεσ,
προχεσσεσ, ανδ χοντρολσ εσταβλισηεδ ανδ οπερατεδ βψ ΑWΣ. Τηε ρελεϖαντ
χερτιφιχατιονσ ανδ ρεπορτσ χαν βε προϖιδεδ το ΑWΣ Χυστοmερσ.
Χοντινυουσ Μονιτορινγ οφ λογιχαλ χοντρολσ χαν βε εξεχυτεδ βψ χυστοmερσ
ον τηειρ οων σψστεmσ.

ΓΡ
Μ−
02.2

Dο ψου χονδυχτ ρισκ
ασσεσσmεντσ ασσοχιατεδ ωιτη
δατα γοϖερνανχε
ρεθυιρεmεντσ ατ λεαστ ονχε α
ψεαρ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, ΑWΣ mαινταινσ α Ρισκ
Μαναγεmεντ προγραm το mιτιγατε ανδ mαναγε ρισκ. Ιν αδδιτιον ΑWΣ
mαινταινσ αν ΑWΣ ΙΣΟ 27018 χερτιφιχατιον. Αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27018
δεmονστρατεσ το χυστοmερσ τηατ ΑWΣ ηασ α σψστεm οφ χοντρολσ ιν πλαχε
τηατ σπεχιφιχαλλψ αδδρεσσ τηε πριϖαχψ προτεχτιον οφ τηειρ χοντεντ. Φορ
mορε ινφορmατιον ρεφερ το τηε ΑWΣ Χοmπλιανχε ΙΣΟ 27018 ΦΑΘ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ισο−27018−φαθσ/.

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Μαναγεmεντ
Οϖερσιγητ

ΓΡ
Μ−
03.1

Αρε ψουρ τεχηνιχαλ, βυσινεσσ,
ανδ εξεχυτιϖε mαναγερσ
ρεσπονσιβλε φορ mαινταινινγ
αωαρενεσσ οφ ανδ χοmπλιανχε
ωιτη σεχυριτψ πολιχιεσ,
προχεδυρεσ, ανδ στανδαρδσ
φορ βοτη τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ
εmπλοψεεσ ασ τηεψ περταιν το
τηε mαναγερ ανδ εmπλοψεεσ∋
αρεα οφ ρεσπονσιβιλιτψ?

Τηε Χοντρολ ενϖιρονmεντ ατ Αmαζον βεγινσ ατ τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ τηε
Χοmπανψ. Εξεχυτιϖε ανδ σενιορ λεαδερσηιπ πλαψ ιmπορταντ ρολεσ ιν
εσταβλισηινγ τηε Χοmπανψ∋σ τονε ανδ χορε ϖαλυεσ. Εϖερψ εmπλοψεε ισ
προϖιδεδ ωιτη τηε Χοmπανψ∋σ Χοδε οφ Βυσινεσσ Χονδυχτ ανδ Ετηιχσ ανδ
χοmπλετεσ περιοδιχ τραινινγ. Χοmπλιανχε αυδιτσ αρε περφορmεδ σο τηατ
εmπλοψεεσ υνδερστανδ ανδ φολλοω τηε εσταβλισηεδ πολιχιεσ. Ρεφερ το ΑWΣ
Ρισκ & Χοmπλιανχε ωηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε.

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Μαναγεmεντ
Προγραm

ΓΡ
Μ−
04.1

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
δοχυmεντατιον δεσχριβινγ
ψουρ Ινφορmατιον Σεχυριτψ
Μαναγεmεντ Προγραm
(ΙΣΜΠ)?
Dο ψου ρεϖιεω ψουρ
Ινφορmατιον Σεχυριτψ
Μαναγεmεντ Προγραm
(ΙΣΜΠ) λεαστ ονχε α ψεαρ?

ΑWΣ προϖιδεσ ουρ χυστοmερσ ωιτη ουρ ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον. Τηε ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον ισ σπεχιφιχαλλψ φοχυσεδ ον τηε ΑWΣ ΙΣΜΣ ανδ
mεασυρεσ ηοω ΑWΣ ιντερναλ προχεσσεσ φολλοω τηε ΙΣΟ στανδαρδ.
Χερτιφιχατιον mεανσ α τηιρδ παρτψ αχχρεδιτεδ ινδεπενδεντ αυδιτορ ηασ
περφορmεδ αν ασσεσσmεντ οφ ουρ προχεσσεσ ανδ χοντρολσ ανδ χονφιρmσ
τηεψ αρε οπερατινγ ιν αλιγνmεντ ωιτη τηε ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ. Φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον ρεφερ το τηε ΑWΣ Χοmπλιανχε ΙΣΟ
27001 ΦΑΘ ωεβσιτε: ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/ισο−27001−
φαθσ/.
ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ ινφορmατιον σεχυριτψ φραmεωορκ ανδ πολιχιεσ
ωηιχη ηαϖε ιντεγρατεδ τηε ΙΣΟ 27001 χερτιφιαβλε φραmεωορκ βασεδ ον
ΙΣΟ 27002 χοντρολσ, Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ
(ΑΙΧΠΑ) Τρυστ Σερϖιχεσ Πρινχιπλεσ, ΠΧΙ DΣΣ ϖ3.1 ανδ Νατιοναλ Ινστιτυτε
οφ Στανδαρδσ ανδ Τεχηνολογψ (ΝΙΣΤ) Πυβλιχατιον 800−53
(Ρεχοmmενδεδ Σεχυριτψ Χοντρολσ φορ Φεδεραλ Ινφορmατιον Σψστεmσ).

ΓΡ
Μ−
04.2
Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Μαναγεmεντ
Συππορτ /
Ινϖολϖεmεντ

ΓΡ
Μ−
05.1

Dο ψου ενσυρε ψουρ προϖιδερσ
αδηερε το ψουρ ινφορmατιον
σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ πολιχιεσ?

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Πολιχψ

ΓΡ
Μ−
06.1

Dο ψουρ ινφορmατιον σεχυριτψ
ανδ πριϖαχψ πολιχιεσ αλιγν
ωιτη ινδυστρψ στανδαρδσ
(ΙΣΟ−27001, ΙΣΟ−22307,
ΧοΒΙΤ, ετχ.)?

ΑWΣ Ρεσπονσε

ΑWΣ mαναγεσ τηιρδ−παρτψ ρελατιονσηιπσ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001
στανδαρδσ.
ΑWΣ Τηιρδ Παρτψ ρεθυιρεmεντσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ εξτερναλ
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ΧΙD
ΓΡ
Μ−
06.2

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Πολιχψ
Ενφορχεmεντ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Dο ψου ηαϖε αγρεεmεντσ το
ενσυρε ψουρ προϖιδερσ αδηερε
το ψουρ ινφορmατιον σεχυριτψ
ανδ πριϖαχψ πολιχιεσ?

ΓΡ
Μ−
06.3

Χαν ψου προϖιδε εϖιδενχε οφ
δυε διλιγενχε mαππινγ οφ
ψουρ χοντρολσ, αρχηιτεχτυρε
ανδ προχεσσεσ το ρεγυλατιονσ
ανδ/ορ στανδαρδσ?

ΓΡ
Μ−
06.4

Dο ψου δισχλοσε ωηιχη
χοντρολσ, στανδαρδσ,
χερτιφιχατιονσ ανδ/ορ
ρεγυλατιονσ ψου χοmπλψ ωιτη?
Ισ α φορmαλ δισχιπλιναρψ ορ
σανχτιον πολιχψ εσταβλισηεδ
φορ εmπλοψεεσ ωηο ηαϖε
ϖιολατεδ σεχυριτψ πολιχιεσ ανδ
προχεδυρεσ?

ΓΡ
Μ−
07.1

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
αυδιτορσ δυρινγ αυδιτσ φορ ουρ ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠ
χοmπλιανχε.
Ινφορmατιον αβουτ τηε ΑWΣ Χοmπλιανχε προγραmσ ισ πυβλισηεδ πυβλιχλψ
ον ουρ ωεβσιτε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/.

ΑWΣ προϖιδεσ σεχυριτψ πολιχιεσ ανδ σεχυριτψ τραινινγ το εmπλοψεεσ το
εδυχατε τηεm ασ το τηειρ ρολε ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ χονχερνινγ
ινφορmατιον σεχυριτψ. Εmπλοψεεσ ωηο ϖιολατε Αmαζον στανδαρδσ ορ
προτοχολσ αρε ινϖεστιγατεδ ανδ αππροπριατε δισχιπλιναρψ αχτιον (ε.γ.
ωαρνινγ, περφορmανχε πλαν, συσπενσιον, ανδ/ορ τερmινατιον) ισ
φολλοωεδ.

ΓΡ
Μ−
07.2

Αρε εmπλοψεεσ mαδε αωαρε
οφ ωηατ αχτιονσ χουλδ βε
τακεν ιν τηε εϖεντ οφ α
ϖιολατιον ϖια τηειρ πολιχιεσ
ανδ προχεδυρεσ?

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Βυσινεσσ / Πολιχψ
Χηανγε Ιmπαχτσ

ΓΡ
Μ−
08.1

Dο ρισκ ασσεσσmεντ ρεσυλτσ
ινχλυδε υπδατεσ το σεχυριτψ
πολιχιεσ, προχεδυρεσ,
στανδαρδσ ανδ χοντρολσ το
ενσυρε τηεψ ρεmαιν ρελεϖαντ
ανδ εφφεχτιϖε?

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Πολιχψ Ρεϖιεωσ

ΓΡ
Μ−
09.1

Dο ψου νοτιφψ ψουρ τεναντσ
ωηεν ψου mακε mατεριαλ
χηανγεσ το ψουρ ινφορmατιον
σεχυριτψ ανδ/ορ πριϖαχψ
πολιχιεσ?

Ουρ ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ ανδ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε
ωηιτεπαπερσ, αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ ανδ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε, αρε υπδατεδ ον α ρεγυλαρ βασισ το
ρεφλεχτ υπδατεσ το τηε ΑWΣ πολιχιεσ.

ΓΡ
Μ−
09.2

Dο ψου περφορm, ατ
mινιmυm, αννυαλ ρεϖιεωσ το
ψουρ πριϖαχψ ανδ σεχυριτψ
πολιχιεσ?
Αρε φορmαλ ρισκ ασσεσσmεντσ
αλιγνεδ ωιτη τηε εντερπρισε−
ωιδε φραmεωορκ ανδ
περφορmεδ ατ λεαστ αννυαλλψ,
ορ ατ πλαννεδ ιντερϖαλσ,
δετερmινινγ τηε λικελιηοοδ
ανδ ιmπαχτ οφ αλλ ιδεντιφιεδ
ρισκσ, υσινγ θυαλιτατιϖε ανδ
θυαντιτατιϖε mετηοδσ?

Τηε ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδε δεταιλσ ρελατεδ το πριϖαχψ ανδ σεχυριτψ
πολιχψ ρεϖιεω.

Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Ασσεσσmεντσ

ΓΡ
Μ−
10.1

Ρεφερ το τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 Αννεξ
Α, δοmαιν 7 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ
βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001
χερτιφιχατιον στανδαρδ.
Υπδατεσ το ΑWΣ σεχυριτψ πολιχιεσ, προχεδυρεσ, στανδαρδσ ανδ χοντρολσ
οχχυρ ον αν αννυαλ βασισ ιν αλιγνmεντ ωιτη τηε ΙΣΟ 27001 στανδαρδ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ
ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον.

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 ΑWΣ ηασ δεϖελοπεδ α Ρισκ Μαναγεmεντ
προγραm το mιτιγατε ανδ mαναγε ρισκ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον.
Ρεφερ το ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ (αϖαιλαβλε ατ
αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον ΑWΣ Ρισκ
Μαναγεmεντ Φραmεωορκ.
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Γοϖερνανχε
ανδ Ρισκ
Μαναγεmεντ
Προγραm

ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΓΡ
Μ−
10.2

Ισ τηε λικελιηοοδ ανδ ιmπαχτ
ασσοχιατεδ ωιτη ινηερεντ ανδ
ρεσιδυαλ ρισκ δετερmινεδ
ινδεπενδεντλψ, χονσιδερινγ
αλλ ρισκ χατεγοριεσ (ε.γ., αυδιτ
ρεσυλτσ, τηρεατ ανδ
ϖυλνεραβιλιτψ αναλψσισ, ανδ
ρεγυλατορψ χοmπλιανχε)?

ΓΡ
Μ−
11.1

Dο ψου ηαϖε α δοχυmεντεδ,
οργανιζατιον−ωιδε προγραm
ιν πλαχε το mαναγε ρισκ?

ΓΡ
Μ−
11.2

Dο ψου mακε αϖαιλαβλε
δοχυmεντατιον οφ ψουρ
οργανιζατιον−ωιδε ρισκ
mαναγεmεντ προγραm?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001, ΑWΣ mαινταινσ α Ρισκ Μαναγεmεντ
προγραm το mιτιγατε ανδ mαναγε ρισκ.
ΑWΣ mαναγεmεντ ηασ α στρατεγιχ βυσινεσσ πλαν ωηιχη ινχλυδεσ ρισκ
ιδεντιφιχατιον ανδ τηε ιmπλεmεντατιον οφ χοντρολσ το mιτιγατε ορ mαναγε
ρισκσ. ΑWΣ mαναγεmεντ ρε−εϖαλυατεσ τηε στρατεγιχ βυσινεσσ πλαν ατ λεαστ
βιαννυαλλψ. Τηισ προχεσσ ρεθυιρεσ mαναγεmεντ το ιδεντιφψ ρισκσ ωιτηιν
ιτσ αρεασ οφ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ το ιmπλεmεντ αππροπριατε mεασυρεσ
δεσιγνεδ το αδδρεσσ τηοσε ρισκσ.
ΑWΣ Ρισκ Μαναγεmεντ προγραm ισ ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ εξτερναλ
αυδιτορσ δυρινγ αυδιτσ φορ ουρ ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠ
χοmπλιανχε.

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Ασσετ Ρετυρνσ

ΗΡΣ
−01.1

Αρε σψστεmσ ιν πλαχε το
mονιτορ φορ πριϖαχψ βρεαχηεσ
ανδ νοτιφψ τεναντσ
εξπεδιτιουσλψ ιφ α πριϖαχψ
εϖεντ mαψ ηαϖε ιmπαχτεδ
τηειρ δατα?
Ισ ψουρ Πριϖαχψ Πολιχψ αλιγνεδ
ωιτη ινδυστρψ στανδαρδσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν τηε ρεσπονσιβιλιτψ το mονιτορ τηειρ οων
ενϖιρονmεντ φορ πριϖαχψ βρεαχηεσ.

Πυρσυαντ το λοχαλ λαωσ,
ρεγυλατιονσ, ετηιχσ ανδ
χοντραχτυαλ χονστραιντσ, αρε
αλλ εmπλοψmεντ χανδιδατεσ,
χοντραχτορσ ανδ ινϖολϖεδ
τηιρδ παρτιεσ συβϕεχτ το
βαχκγρουνδ ϖεριφιχατιον?

ΑWΣ χονδυχτσ χριmιναλ βαχκγρουνδ χηεχκσ, ασ περmιττεδ βψ αππλιχαβλε
λαω, ασ παρτ οφ πρε−εmπλοψmεντ σχρεενινγ πραχτιχεσ φορ εmπλοψεεσ
commensurate with the employee’s position and level of access to AWS
φαχιλιτιεσ.

ΗΡΣ
−03.1

Dο ψου σπεχιφιχαλλψ τραιν ψουρ
εmπλοψεεσ ρεγαρδινγ τηειρ
σπεχιφιχ ρολε ανδ τηε
ινφορmατιον σεχυριτψ χοντρολσ
τηεψ mυστ φυλφιλλ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, αλλ ΑWΣ εmπλοψεεσ χοmπλετε
περιοδιχ ρολε βασεδ τραινινγ τηατ ινχλυδεσ ΑWΣ Σεχυριτψ τραινινγ ανδ
ρεθυιρεσ αν αχκνοωλεδγεmεντ το χοmπλετε. Χοmπλιανχε αυδιτσ αρε
περιοδιχαλλψ περφορmεδ το ϖαλιδατε τηατ εmπλοψεεσ υνδερστανδ ανδ
φολλοω τηε εσταβλισηεδ πολιχιεσ. Ρεφερ το ΣΟΧ ρεπορτσ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ.

ΗΡΣ
−
03.2

Dο ψου δοχυmεντ εmπλοψεε
αχκνοωλεδγmεντ οφ τραινινγ
τηεψ ηαϖε χοmπλετεδ?

ΗΡΣ
−
03.3

Αρε αλλ περσοννελ ρεθυιρεδ το
σιγν ΝDΑ ορ Χονφιδεντιαλιτψ
Αγρεεmεντσ ασ α χονδιτιον οφ
εmπλοψmεντ το προτεχτ
χυστοmερ/τεναντ
ινφορmατιον?

ΗΡΣ
−01.2
Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Βαχκγρουνδ
Σχρεενινγ

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Εmπλοψmεντ
Αγρεεmεντσ

ΗΡΣ
−02.1

Τηε ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ αν οϖερϖιεω οφ τηε χοντρολσ ιν πλαχε το
mονιτορ ΑWΣ mαναγεδ ενϖιρονmεντ.

Τηε ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ρεγαρδινγ τηε χοντρολσ
ιν πλαχε φορ βαχκγρουνδ ϖεριφιχατιον.

Αλλ περσοννελ συππορτινγ ΑWΣ σψστεmσ ανδ δεϖιχεσ mυστ σιγν α νον−
δισχλοσυρε αγρεεmεντ πριορ το βεινγ γραντεδ αχχεσσ. Αδδιτιοναλλψ, υπον
ηιρε, περσοννελ αρε ρεθυιρεδ το ρεαδ ανδ αχχεπτ τηε Αχχεπταβλε Υσε
Πολιχψ ανδ τηε Αmαζον Χοδε οφ Βυσινεσσ Χονδυχτ ανδ Ετηιχσ (Χοδε οφ
Χονδυχτ) Πολιχψ.
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Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Εmπλοψmεντ
Τερmινατιον

ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΗΡΣ
−
03.4

Ισ συχχεσσφυλ ανδ τιmεδ
χοmπλετιον οφ τηε τραινινγ
προγραm χονσιδερεδ α
πρερεθυισιτε φορ αχθυιρινγ
ανδ mαινταινινγ αχχεσσ το
σενσιτιϖε σψστεmσ?

ΗΡΣ
−
03.5

Αρε περσοννελ τραινεδ ανδ
προϖιδεδ ωιτη αωαρενεσσ
προγραmσ ατ λεαστ ονχε α
ψεαρ?
Αρε δοχυmεντεδ πολιχιεσ,
προχεδυρεσ ανδ γυιδελινεσ ιν
πλαχε το γοϖερν χηανγε ιν
εmπλοψmεντ ανδ/ορ
τερmινατιον?

ΗΡΣ
−04.1

ΗΡΣ
−
04.2

Dο τηε αβοϖε προχεδυρεσ ανδ
γυιδελινεσ αχχουντ φορ τιmελψ
ρεϖοχατιον οφ αχχεσσ ανδ
ρετυρν οφ ασσετσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

ΑWΣ Ηυmαν Ρεσουρχεσ τεαm δεφινεσ ιντερναλ mαναγεmεντ
ρεσπονσιβιλιτιεσ το βε φολλοωεδ φορ τερmινατιον ανδ ρολε χηανγε οφ
εmπλοψεεσ ανδ ϖενδορσ.
ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδε αδδιτιοναλ δεταιλσ.
Access is automatically revoked when an employee’s record is
terminated in Amazon’s Human Resources system. When changes in an
εmπλοψεε∋σ ϕοβ φυνχτιον οχχυρ, χοντινυεδ αχχεσσ mυστ βε εξπλιχιτλψ
αππροϖεδ το τηε ρεσουρχε ορ ιτ ωιλλ βε αυτοmατιχαλλψ ρεϖοκεδ. ΑWΣ ΣΟΧ
ρεπορτσ προϖιδε φυρτηερ δεταιλσ ον Υσερ αχχεσσ ρεϖοχατιον. Ιν αδδιτιον
τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Wηιτε παπερ, σεχτιον ∀Εmπλοψεε Λιφεχψχλε∀ προϖιδεσ
αδδιτιοναλ ινφορmατιον.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 Αννεξ Α, δοmαιν 7 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ
βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm
αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Πορταβλε /
Μοβιλε Dεϖιχεσ

ΗΡΣ
−05.1

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Νονδισχλοσυρε
Αγρεεmεντσ

ΗΡΣ
−06.1

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Ρολεσ /
Ρεσπονσιβιλιτιεσ

ΗΡΣ
−07.1

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ ανδ mεασυρεσ
ιmπλεmεντεδ το στριχτλψ λιmιτ
αχχεσσ το ψουρ σενσιτιϖε δατα
ανδ τεναντ δατα φροm
πορταβλε ανδ mοβιλε δεϖιχεσ
(ε.γ. λαπτοπσ, χελλ πηονεσ ανδ
περσοναλ διγιταλ ασσισταντσ
(ΠDΑσ)), ωηιχη αρε γενεραλλψ
ηιγηερ−ρισκ τηαν νον−
πορταβλε δεϖιχεσ (ε.γ.,
δεσκτοπ χοmπυτερσ ατ τηε
provider organization’s
φαχιλιτιεσ)?
Αρε ρεθυιρεmεντσ φορ νον−
δισχλοσυρε ορ χονφιδεντιαλιτψ
αγρεεmεντσ ρεφλεχτινγ τηε
οργανιζατιον∋σ νεεδσ φορ τηε
προτεχτιον οφ δατα ανδ
οπερατιοναλ δεταιλσ ιδεντιφιεδ,
δοχυmεντεδ ανδ ρεϖιεωεδ ατ
πλαννεδ ιντερϖαλσ?

Χυστοmερσ ρεταιν τηε χοντρολ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηειρ δατα ανδ
ασσοχιατεδ mεδια ασσετσ. Ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ το
manage mobile security devices and the access to the customer’s
χοντεντ.

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
α ρολε δεφινιτιον δοχυmεντ
χλαριφψινγ ψουρ
αδmινιστρατιϖε
ρεσπονσιβιλιτιεσ ϖερσυσ τηοσε
οφ τηε τεναντ?

Τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ ανδ τηε ΑWΣ Ρισκ ανδ
Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ προϖιδε δεταιλσ ον τηε ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ
οφ ΑWΣ ανδ τηοσε οφ ουρ Χυστοmερσ. Τηε ωηιτεπαπερσ αρεα αϖαιλαβλε ατ:
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ ανδ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε.

Αmαζον Λεγαλ Χουνσελ mαναγεσ ανδ περιοδιχαλλψ ρεϖισεσ τηε Αmαζον
ΝDΑ το ρεφλεχτ ΑWΣ βυσινεσσ νεεδσ.

101

Παγε 41 οφ 86

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Αχχεπταβλε Υσε

ΗΡΣ
−08.1

Dο ψου προϖιδε
δοχυmεντατιον ρεγαρδινγ
ηοω ψου mαψ ορ αχχεσσ
τεναντ δατα ανδ mεταδατα?

ΗΡΣ
−
08.2

Dο ψου χολλεχτ ορ χρεατε
mεταδατα αβουτ τεναντ δατα
υσαγε τηρουγη ινσπεχτιον
τεχηνολογιεσ (σεαρχη ενγινεσ,
ετχ.)?

ΗΡΣ
−
08.3

Dο ψου αλλοω τεναντσ το οπτ
ουτ οφ ηαϖινγ τηειρ
δατα/mεταδατα αχχεσσεδ ϖια
ινσπεχτιον τεχηνολογιεσ?

ΗΡΣ
−09.1

Dο ψου προϖιδε α φορmαλ,
ρολε−βασεδ, σεχυριτψ
αωαρενεσσ τραινινγ προγραm
φορ χλουδ−ρελατεδ αχχεσσ ανδ
δατα mαναγεmεντ ισσυεσ
(ε.γ., mυλτι−τενανχψ,
νατιοναλιτψ, χλουδ δελιϖερψ
mοδελ σεγρεγατιον οφ δυτιεσ
ιmπλιχατιονσ ανδ χονφλιχτσ οφ
ιντερεστ) φορ αλλ περσονσ ωιτη
αχχεσσ το τεναντ δατα?

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Τραινινγ /
Αωαρενεσσ

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Υσερ
Ρεσπονσιβιλιτψ

ΗΡΣ
−
09.2

Αρε αδmινιστρατορσ ανδ δατα
στεωαρδσ προπερλψ εδυχατεδ
ον τηειρ λεγαλ ρεσπονσιβιλιτιεσ
ωιτη ρεγαρδ το σεχυριτψ ανδ
δατα ιντεγριτψ?

ΗΡΣ
−10.1

Αρε υσερσ mαδε αωαρε οφ
τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ
mαινταινινγ αωαρενεσσ ανδ
χοmπλιανχε ωιτη πυβλισηεδ
σεχυριτψ πολιχιεσ, προχεδυρεσ,
στανδαρδσ ανδ αππλιχαβλε
ρεγυλατορψ ρεθυιρεmεντσ?

ΗΡΣ
−10.2

Αρε υσερσ mαδε αωαρε οφ
τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ
mαινταινινγ α σαφε ανδ
σεχυρε ωορκινγ
ενϖιρονmεντ?
Αρε υσερσ mαδε αωαρε οφ
τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ
λεαϖινγ υναττενδεδ
εθυιπmεντ ιν α σεχυρε
mαννερ?

ΗΡΣ
−10.3

Ηυmαν
Ρεσουρχεσ
Wορκσπαχε

ΗΡΣ
−11.1

Dο ψουρ δατα mαναγεmεντ
πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
αδδρεσσ τεναντ ανδ σερϖιχε
λεϖελ χονφλιχτσ οφ ιντερεστσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
ΑWΣ ηασ α φορmαλ αχχεσσ χοντρολ πολιχψ τηατ ισ ρεϖιεωεδ ανδ υπδατεδ ον
αν αννυαλ βασισ (ορ ωηεν ανψ mαϕορ χηανγε το τηε σψστεm οχχυρσ τηατ
ιmπαχτσ τηε πολιχψ). Τηε πολιχψ αδδρεσσεσ πυρποσε, σχοπε, ρολεσ,
ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ mαναγεmεντ χοmmιτmεντ. ΑWΣ εmπλοψσ τηε
χονχεπτ οφ λεαστ πριϖιλεγε, αλλοωινγ ονλψ τηε νεχεσσαρψ αχχεσσ φορ υσερσ το
αχχοmπλιση τηειρ ϕοβ φυνχτιον.
Χυστοmερσ ρεταιν τηε χοντρολ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηειρ δατα ανδ
ασσοχιατεδ mεδια ασσετσ. Ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ το
manage mobile security devices and the access to the customer’s
χοντεντ.
Ρεφερ το τηε ΙΣΟ 27001 στανδαρδ ανδ 27018 χοδε οφ πραχτιχε φορ
αδδιτιοναλ ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 ανδ ΙΣΟ
27018.
Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, αλλ ΑWΣ εmπλοψεεσ χοmπλετε
περιοδιχ Ινφορmατιον Σεχυριτψ τραινινγ ωηιχη ρεθυιρεσ αν
αχκνοωλεδγεmεντ το χοmπλετε. Χοmπλιανχε αυδιτσ αρε περιοδιχαλλψ
περφορmεδ το ϖαλιδατε τηατ εmπλοψεεσ υνδερστανδ ανδ φολλοω τηε
εσταβλισηεδ πολιχιεσ.
ΑWΣ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ εξτερναλ
αυδιτορσ δυρινγ αυδιτσ φορ ουρ ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠ
χοmπλιανχε.

ΑWΣ ηασ ιmπλεmεντεδ ϖαριουσ mετηοδσ οφ ιντερναλ χοmmυνιχατιον ατ α
γλοβαλ λεϖελ το ηελπ εmπλοψεεσ υνδερστανδ τηειρ ινδιϖιδυαλ ρολεσ ανδ
ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ το χοmmυνιχατε σιγνιφιχαντ εϖεντσ ιν α τιmελψ
mαννερ. Τηεσε mετηοδσ ινχλυδε οριεντατιον ανδ τραινινγ προγραmσ φορ
νεωλψ ηιρεδ εmπλοψεε ασ ωελλ ασ ελεχτρονιχ mαιλ mεσσαγεσ ανδ τηε
ποστινγ οφ ινφορmατιον ϖια τηε Αmαζον ιντρανετ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001
στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 7 ανδ 8. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ
χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ. Ιν αδδιτιον τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ
Wηιτεπαπερ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

ΑWΣ δατα mαναγεmεντ πολιχιεσ αρε ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001
στανδαρδ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 8 ανδ 9. ΑWΣ
ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm
αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ. ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ
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ΧΙD
ΗΡΣ
−11.2

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Αυδιτ Τοολσ
Αχχεσσ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Dο ψουρ δατα mαναγεmεντ
πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
ινχλυδε α ταmπερ αυδιτ ορ
σοφτωαρε ιντεγριτψ φυνχτιον
φορ υναυτηοριζεδ αχχεσσ το
τεναντ δατα?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ
ΑWΣ το πρεϖεντ υναυτηοριζεδ αχχεσσ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.
ΑWΣ ηασ ιδεντιφιεδ αυδιταβλε εϖεντ χατεγοριεσ αχροσσ σψστεmσ ανδ
δεϖιχεσ ωιτηιν τηε ΑWΣ σψστεm. Σερϖιχε τεαmσ χονφιγυρε τηε αυδιτινγ
φεατυρεσ το ρεχορδ χοντινυουσλψ τηε σεχυριτψ−ρελατεδ εϖεντσ ιν
αχχορδανχε ωιτη ρεθυιρεmεντσ. Αυδιτ ρεχορδσ χονταιν α σετ οφ δατα
ελεmεντσ ιν ορδερ το συππορτ νεχεσσαρψ αναλψσισ ρεθυιρεmεντσ. Ιν
αδδιτιον, αυδιτ ρεχορδσ αρε αϖαιλαβλε φορ ΑWΣ Σεχυριτψ τεαm ορ οτηερ
αππροπριατε τεαmσ το περφορm ινσπεχτιον ορ αναλψσισ ον δεmανδ, ανδ ιν
ρεσπονσε το σεχυριτψ−ρελατεδ ορ βυσινεσσ−ιmπαχτινγ εϖεντσ.

ΗΡΣ
−11.3

Dοεσ τηε ϖιρτυαλ mαχηινε
mαναγεmεντ ινφραστρυχτυρε
ινχλυδε α ταmπερ αυδιτ ορ
σοφτωαρε ιντεγριτψ φυνχτιον το
δετεχτ χηανγεσ το τηε
βυιλδ/χονφιγυρατιον οφ τηε
ϖιρτυαλ mαχηινε?

ΙΑΜ
−01.1

Dο ψου ρεστριχτ, λογ ανδ
mονιτορ αχχεσσ το ψουρ
ινφορmατιον σεχυριτψ
mαναγεmεντ σψστεmσ? (Ε.γ.,
ηψπερϖισορσ, φιρεωαλλσ,
ϖυλνεραβιλιτψ σχαννερσ,
νετωορκ σνιφφερσ, ΑΠΙσ, ετχ.)

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ φορmαλ
πολιχιεσ, προχεδυρεσ το δελινεατε τηε mινιmυm στανδαρδσ φορ λογιχαλ
αχχεσσ το ΑWΣ ρεσουρχεσ. ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ ουτλινεσ τηε χοντρολσ ιν
πλαχε το mαναγε αχχεσσ προϖισιονινγ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.

Dο ψου mονιτορ ανδ λογ
πριϖιλεγεδ αχχεσσ
(αδmινιστρατορ λεϖελ) το
ινφορmατιον σεχυριτψ
mαναγεmεντ σψστεmσ?

ΑWΣ ηασ ιδεντιφιεδ αυδιταβλε εϖεντ χατεγοριεσ αχροσσ σψστεmσ ανδ
δεϖιχεσ ωιτηιν τηε ΑWΣ σψστεm. Σερϖιχε τεαmσ χονφιγυρε τηε αυδιτινγ
φεατυρεσ το ρεχορδ χοντινυουσλψ τηε σεχυριτψ−ρελατεδ εϖεντσ ιν
αχχορδανχε ωιτη ρεθυιρεmεντσ. Τηε λογ στοραγε σψστεm ισ δεσιγνεδ το
προϖιδε α ηιγηλψ σχαλαβλε, ηιγηλψ αϖαιλαβλε σερϖιχε τηατ αυτοmατιχαλλψ
ινχρεασεσ χαπαχιτψ ασ τηε ενσυινγ νεεδ φορ λογ στοραγε γροωσ. Αυδιτ
ρεχορδσ χονταιν α σετ οφ δατα ελεmεντσ ιν ορδερ το συππορτ νεχεσσαρψ
αναλψσισ ρεθυιρεmεντσ. Ιν αδδιτιον, αυδιτ ρεχορδσ αρε αϖαιλαβλε φορ ΑWΣ
Σεχυριτψ τεαm ορ οτηερ αππροπριατε τεαmσ το περφορm ινσπεχτιον ορ
αναλψσισ ον δεmανδ, ανδ ιν ρεσπονσε το σεχυριτψ−ρελατεδ ορ βυσινεσσ−
ιmπαχτινγ εϖεντσ.

ΙΑΜ
−01.2

Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Dεσιγνατεδ περσοννελ ον ΑWΣ τεαmσ ρεχειϖε αυτοmατεδ αλερτσ ιν τηε
εϖεντ οφ αν αυδιτ προχεσσινγ φαιλυρε. Αυδιτ προχεσσινγ φαιλυρεσ ινχλυδε,
φορ εξαmπλε, σοφτωαρε/ηαρδωαρε ερρορσ. Wηεν αλερτεδ, ον−χαλλ περσοννελ
ισσυε α τρουβλε τιχκετ ανδ τραχκ τηε εϖεντ υντιλ ιτ ισ ρεσολϖεδ.
ΑWΣ λογγινγ ανδ mονιτορινγ προχεσσεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ
τηιρδ παρτψ αυδιτορσ φορ ουρ χοντινυεδ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ,
ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠ χοmπλιανχε.
Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υσερ Αχχεσσ
Πολιχψ

ΙΑΜ
−02.1

Dο ψου ηαϖε χοντρολσ ιν πλαχε
ενσυρινγ τιmελψ ρεmοϖαλ οφ
σψστεmσ αχχεσσ τηατ ισ νο
λονγερ ρεθυιρεδ φορ βυσινεσσ
πυρποσεσ?

ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ ον Υσερ αχχεσσ ρεϖοχατιον. Ιν
αδδιτιον τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Wηιτε παπερ, σεχτιον ∀Εmπλοψεε Λιφεχψχλε∀
προϖιδεσ αδδιτιοναλ ινφορmατιον.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 Αννεξ Α, δοmαιν 9 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ
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ΑWΣ Ρεσπονσε

ΙΑΜ
−
02.2

Dο ψου προϖιδε mετριχσ το
τραχκ τηε σπεεδ ωιτη ωηιχη
ψου αρε αβλε το ρεmοϖε
σψστεmσ αχχεσσ τηατ ισ νο
λονγερ ρεθυιρεδ φορ βυσινεσσ
πυρποσεσ?

βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm
αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΙΑΜ
−03.1

Dο ψου υσε δεδιχατεδ σεχυρε
νετωορκσ το προϖιδε
mαναγεmεντ αχχεσσ το ψουρ
χλουδ σερϖιχε ινφραστρυχτυρε?

Χοντρολσ ιν πλαχε λιmιτ αχχεσσ το σψστεmσ ανδ δατα ανδ προϖιδε τηατ
αχχεσσ το σψστεmσ ορ δατα ισ ρεστριχτεδ ανδ mονιτορεδ περ τηε ΑWΣ
αχχεσσ πολιχψ. Ιν αδδιτιον, χυστοmερ δατα ισ ανδ σερϖερ ινστανχεσ αρε
λογιχαλλψ ισολατεδ φροm οτηερ χυστοmερσ βψ δεφαυλτ. Πριϖιλεγεδ υσερ αχχεσσ
χοντρολσ αρε ρεϖιεωεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ δυρινγ τηε ΑWΣ ΣΟΧ,
ΙΣΟ 27001, ΠΧΙ, ΙΤΑΡ, ανδ ΦεδΡΑΜΠ αυδιτσ.

ΙΑΜ
−04.1

Dο ψου mαναγε ανδ στορε τηε
ιδεντιτψ οφ αλλ περσοννελ ωηο
ηαϖε αχχεσσ το τηε ΙΤ
ινφραστρυχτυρε, ινχλυδινγ
τηειρ λεϖελ οφ αχχεσσ?

ΙΑΜ
−
04.2

Dο ψου mαναγε ανδ στορε τηε
υσερ ιδεντιτψ οφ αλλ περσοννελ
ωηο ηαϖε νετωορκ αχχεσσ,
ινχλυδινγ τηειρ λεϖελ οφ
αχχεσσ?

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Σεγρεγατιον οφ
Dυτιεσ

ΙΑΜ
−05.1

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
δοχυmεντατιον ον ηοω ψου
mαινταιν σεγρεγατιον οφ
δυτιεσ ωιτηιν ψουρ χλουδ
σερϖιχε οφφερινγ?

Χυστοmερσ ρεταιν τηε αβιλιτψ το mαναγε σεγρεγατιονσ οφ δυτιεσ οφ τηειρ
ΑWΣ ρεσουρχεσ.

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Σουρχε Χοδε
Αχχεσσ
Ρεστριχτιον

ΙΑΜ
−06.1

Αρε χοντρολσ ιν πλαχε το
πρεϖεντ υναυτηοριζεδ αχχεσσ
το ψουρ αππλιχατιον, προγραm
ορ οβϕεχτ σουρχε χοδε, ανδ
ασσυρε ιτ ισ ρεστριχτεδ το
αυτηοριζεδ περσοννελ ονλψ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ φορmαλ
πολιχιεσ, προχεδυρεσ το δελινεατε τηε mινιmυm στανδαρδσ φορ λογιχαλ
αχχεσσ το ΑWΣ ρεσουρχεσ. ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ ουτλινεσ τηε χοντρολσ ιν
πλαχε το mαναγε αχχεσσ προϖισιονινγ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Dιαγνοστιχ /
Χονφιγυρατιον
Πορτσ Αχχεσσ
Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Πολιχιεσ ανδ
Προχεδυρεσ

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Τηιρδ Παρτψ
Αχχεσσ

ΙΑΜ
−
06.2

Αρε χοντρολσ ιν πλαχε το
πρεϖεντ υναυτηοριζεδ αχχεσσ
το τεναντ αππλιχατιον,
προγραm ορ οβϕεχτ σουρχε
χοδε, ανδ ασσυρε ιτ ισ
ρεστριχτεδ το αυτηοριζεδ
περσοννελ ονλψ?

ΙΑΜ
−07.1

Dο ψου προϖιδε mυλτι−φαιλυρε
δισαστερ ρεχοϖερψ χαπαβιλιτψ?

ΙΑΜ
−
07.2

Dο ψου mονιτορ σερϖιχε
χοντινυιτψ ωιτη υπστρεαm
προϖιδερσ ιν τηε εϖεντ οφ
προϖιδερ φαιλυρε?

ΙΑΜ
−
07.3

Dο ψου ηαϖε mορε τηαν ονε
προϖιδερ φορ εαχη σερϖιχε ψου
δεπενδ ον?

Ιντερναλλψ, ΑWΣ αλιγνσ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ φορ mαναγινγ
σεγρεγατιον οφ δυτιεσ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν
6.1 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα
ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ αχροσσ mυλτιπλε
Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν εαχη ρεγιον. Εαχη Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε ισ
δεσιγνεδ ασ αν ινδεπενδεντ φαιλυρε ζονε. Ιν χασε οφ φαιλυρε, αυτοmατεδ
προχεσσεσ mοϖε χυστοmερ δατα τραφφιχ αωαψ φροm τηε αφφεχτεδ αρεα. ΑWΣ
ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ. ΙΣΟ 27001 στανδαρδ Αννεξ Α,
δοmαιν 15 προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ
χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον.
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ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΙΑΜ
−
07.4

Dο ψου προϖιδε αχχεσσ το
οπερατιοναλ ρεδυνδανχψ ανδ
χοντινυιτψ συmmαριεσ,
ινχλυδινγ τηε σερϖιχεσ ψου
δεπενδ ον?

ΙΑΜ
−07.5

Dο ψου προϖιδε τηε τεναντ
τηε αβιλιτψ το δεχλαρε α
δισαστερ?
Dο ψου προϖιδεδ α τεναντ−
τριγγερεδ φαιλοϖερ οπτιον?

ΙΑΜ
−
07.6
ΙΑΜ
−07.7

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Dο ψου σηαρε ψουρ βυσινεσσ
χοντινυιτψ ανδ ρεδυνδανχψ
πλανσ ωιτη ψουρ τεναντσ?

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υσερ Αχχεσσ
Ρεστριχτιον /
Αυτηοριζατιον

ΙΑΜ
−08.1

Dο ψου δοχυmεντ ηοω ψου
γραντ ανδ αππροϖε αχχεσσ το
τεναντ δατα?

ΙΑΜ
−
08.2

Dο ψου ηαϖε α mετηοδ οφ
αλιγνινγ προϖιδερ ανδ τεναντ
δατα χλασσιφιχατιον
mετηοδολογιεσ φορ αχχεσσ
χοντρολ πυρποσεσ?

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υσερ Αχχεσσ
Αυτηοριζατιον

ΙΑΜ
−09.1

Dοεσ ψουρ mαναγεmεντ
προϖισιον τηε αυτηοριζατιον
ανδ ρεστριχτιονσ φορ υσερ
αχχεσσ (ε.γ. εmπλοψεεσ,
χοντραχτορσ, χυστοmερσ
(τεναντσ), βυσινεσσ παρτνερσ
ανδ/ορ συππλιερσ) πριορ το
τηειρ αχχεσσ το δατα ανδ ανψ
οωνεδ ορ mαναγεδ (πηψσιχαλ
ανδ ϖιρτυαλ) αππλιχατιονσ,
ινφραστρυχτυρε σψστεmσ ανδ
νετωορκ χοmπονεντσ?
Dο ψου προϖιδε υπον ρεθυεστ
υσερ αχχεσσ (ε.γ. εmπλοψεεσ,
χοντραχτορσ, χυστοmερσ
(τεναντσ), βυσινεσσ παρτνερσ
ανδ/ορ συππλιερσ) το δατα ανδ
ανψ οωνεδ ορ mαναγεδ
(πηψσιχαλ ανδ ϖιρτυαλ)
αππλιχατιονσ, ινφραστρυχτυρε
σψστεmσ ανδ νετωορκ
χοmπονεντσ?

Υνιθυε υσερ ιδεντιφιερσ αρε χρεατεδ ασ παρτ οφ τηε ονβοαρδινγ ωορκφλοω
προχεσσ ιν τηε ΑWΣ ηυmαν ρεσουρχεσ mαναγεmεντ σψστεm. Τηε δεϖιχε
προϖισιονινγ προχεσσ ηελπσ ενσυρε υνιθυε ιδεντιφιερσ φορ δεϖιχεσ. Βοτη
προχεσσεσ ινχλυδε mαναγερ αππροϖαλ το εσταβλιση τηε υσερ αχχουντ ορ
δεϖιχε. Ινιτιαλ αuthenticators are delivered to user’s in−περσον ανδ το
δεϖιχεσ ασ παρτ οφ τηε προϖισιονινγ προχεσσ. Ιντερναλ υσερσ χαν ασσοχιατε
ΣΣΗ πυβλιχ κεψσ ωιτη τηειρ αχχουντ. Σψστεm αχχουντ αυτηεντιχατορσ αρε
προϖιδεδ το τηε ρεθυεστορ ασ παρτ οφ τηε αχχουντ χρεατιον προχεσσ αφτερ
τηε ιδεντιτψ οφ τηε ρεθυεστορ ισ ϖεριφιεδ.

Dο ψου ρεθυιρε ατ λεαστ
αννυαλ χερτιφιχατιον οφ
εντιτλεmεντσ φορ αλλ σψστεm
υσερσ ανδ αδmινιστρατορσ
(εξχλυσιϖε οφ υσερσ
mαινταινεδ βψ ψουρ τεναντσ)?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, αλλ αχχεσσ γραντσ αρε ρεϖιεωεδ ον
α περιοδιχ βασισ; εξπλιχιτ ρε−αππροϖαλ ισ ρεθυιρεδ ορ αχχεσσ το τηε
ρεσουρχε ισ αυτοmατιχαλλψ ρεϖοκεδ. Χοντρολσ σπεχιφιχ το Υσερ Αχχεσσ
ρεϖιεωσ αρε ουτλινεδ ιν τηε ΣΟΧ ρεπορτσ. Εξχεπτιονσ ιν τηε Υσερ
εντιτλεmεντ χοντρολσ αρε δοχυmεντεδ ιν τηε ΣΟΧ ρεπορτσ.

ΙΑΜ
−
09.2

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υσερ Αχχεσσ
Ρεϖιεωσ

ΙΑΜ
−10.1

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα. Χοντρολσ ιν
πλαχε λιmιτ αχχεσσ το σψστεmσ ανδ δατα ανδ προϖιδε τηατ αχχεσσ το
σψστεmσ ορ δατα ισ ρεστριχτεδ ανδ mονιτορεδ. Ιν αδδιτιον, χυστοmερ δατα
ανδ σερϖερ ινστανχεσ αρε λογιχαλλψ ισολατεδ φροm οτηερ χυστοmερσ βψ
δεφαυλτ. Πριϖιλεγεδ υσερ αχχεσσ χοντρολσ αρε ρεϖιεωεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ δυρινγ τηε ΑWΣ ΣΟΧ, ΙΣΟ 27001, ΠΧΙ, ΙΤΑΡ, ανδ ΦεδΡΑΜΠ
αυδιτσ.

ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ χοντρολσ το αδδρεσσ τηε τηρεατ οφ ιναππροπριατε
ινσιδερ αχχεσσ. Αλλ χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ εϖαλυατε
λογιχαλ αχχεσσ πρεϖεντατιϖε ανδ δετεχτιϖε χοντρολσ. Ιν αδδιτιον, περιοδιχ
ρισκ ασσεσσmεντσ φοχυσ ον ηοω ινσιδερ αχχεσσ ισ χοντρολλεδ ανδ
mονιτορεδ.

Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, Αννεξ Α, δοmαιν 9 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
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Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υσερ Αχχεσσ
Ρεϖοχατιον

ΧΙD
ΙΑΜ
−10.2

Ιφ υσερσ αρε φουνδ το ηαϖε
ιναππροπριατε εντιτλεmεντσ,
αρε αλλ ρεmεδιατιον ανδ
χερτιφιχατιον αχτιονσ
ρεχορδεδ?

ΙΑΜ
−10.3

Wιλλ ψου σηαρε υσερ
εντιτλεmεντ ρεmεδιατιον ανδ
χερτιφιχατιον ρεπορτσ ωιτη
ψουρ τεναντσ, ιφ ιναππροπριατε
αχχεσσ mαψ ηαϖε βεεν
αλλοωεδ το τεναντ δατα?
Ισ τιmελψ δεπροϖισιονινγ,
ρεϖοχατιον ορ mοδιφιχατιον οφ
υσερ αχχεσσ το τηε
οργανιζατιονσ σψστεmσ,
ινφορmατιον ασσετσ ανδ δατα
ιmπλεmεντεδ υπον ανψ
χηανγε ιν στατυσ οφ
εmπλοψεεσ, χοντραχτορσ,
χυστοmερσ, βυσινεσσ παρτνερσ
ορ ινϖολϖεδ τηιρδ παρτιεσ?

ΙΑΜ
−11.1

ΙΑΜ
−11.2

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υσερ ΙD
Χρεδεντιαλσ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΙΑΜ
−12.1

Ισ ανψ χηανγε ιν υσερ αχχεσσ
στατυσ ιντενδεδ το ινχλυδε
τερmινατιον οφ εmπλοψmεντ,
χοντραχτ ορ αγρεεmεντ,
χηανγε οφ εmπλοψmεντ ορ
τρανσφερ ωιτηιν τηε
οργανιζατιον?
Dο ψου συππορτ υσε οφ, ορ
ιντεγρατιον ωιτη, εξιστινγ
χυστοmερ−βασεδ Σινγλε Σιγν
Ον (ΣΣΟ) σολυτιονσ το ψουρ
σερϖιχε?

ΙΑΜ
−12.2

Dο ψου υσε οπεν στανδαρδσ το
δελεγατε αυτηεντιχατιον
χαπαβιλιτιεσ το ψουρ τεναντσ?

ΙΑΜ
−12.3

Dο ψου συππορτ ιδεντιτψ
φεδερατιον στανδαρδσ (ΣΑΜΛ,
ΣΠΜΛ, WΣ−Φεδερατιον, ετχ.)
ασ α mεανσ οφ
αυτηεντιχατινγ/αυτηοριζινγ
υσερσ?

ΙΑΜ
−12.4

Dο ψου ηαϖε α Πολιχψ
Ενφορχεmεντ Ποιντ χαπαβιλιτψ
(ε.γ., ΞΑΧΜΛ) το ενφορχε
ρεγιοναλ λεγαλ ανδ πολιχψ
χονστραιντσ ον υσερ αχχεσσ?

ΙΑΜ
−12.5

Dο ψου ηαϖε αν ιδεντιτψ
mαναγεmεντ σψστεm
(εναβλινγ χλασσιφιχατιον οφ
δατα φορ α τεναντ) ιν πλαχε το
εναβλε βοτη ρολε−βασεδ ανδ
χοντεξτ−βασεδ εντιτλεmεντ το
δατα?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Access is automatically revoked when an employee’s record is
terminated in Amazon’s Human Resourceσ σψστεm. Wηεν χηανγεσ ιν αν
εmπλοψεε∋σ ϕοβ φυνχτιον οχχυρ, χοντινυεδ αχχεσσ mυστ βε εξπλιχιτλψ
αππροϖεδ το τηε ρεσουρχε ορ ιτ ωιλλ βε αυτοmατιχαλλψ ρεϖοκεδ. ΑWΣ ΣΟΧ
ρεπορτσ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ ον Υσερ αχχεσσ ρεϖοχατιον. Ιν αδδιτιον
τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Wηιτε παπερ, σεχτιον ∀Εmπλοψεε Λιφεχψχλε∀ προϖιδεσ
αδδιτιοναλ ινφορmατιον.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 Αννεξ Α, δοmαιν 9 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ
βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm
αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Τηε ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) σερϖιχε προϖιδεσ
ιδεντιτψ φεδερατιον το τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε. Μυλτι−φαχτορ
αυτηεντιχατιον ισ αν οπτιοναλ φεατυρε τηατ α χυστοmερ χαν υτιλιζε. Ρεφερ
το τηε ΑWΣ ωεβσιτε φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/mφα.
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) συππορτσ ιδεντιτψ
φεδερατιον φορ δελεγατεδ αχχεσσ το τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ
ΑWΣ ΑΠΙσ. Wιτη ιδεντιτψ φεδερατιον, εξτερναλ ιδεντιτιεσ (φεδερατεδ
υσερσ) αρε γραντεδ σεχυρε αχχεσσ το ρεσουρχεσ ιν ψουρ ΑWΣ αχχουντ
ωιτηουτ ηαϖινγ το χρεατε ΙΑΜ υσερσ. Τηεσε εξτερναλ ιδεντιτιεσ χαν χοmε
φροm ψουρ χορπορατε ιδεντιτψ προϖιδερ (συχη ασ Μιχροσοφτ Αχτιϖε
Dιρεχτορψ ορ φροm τηε ΑWΣ Dιρεχτορψ Σερϖιχε) ορ φροm α ωεβ ιδεντιτψ
προϖιδερ, συχη ασ Αmαζον Χογνιτο, Λογιν ωιτη Αmαζον, Φαχεβοοκ,
Γοογλε ορ ανψ ΟπενΙD Χοννεχτ (ΟΙDΧ) χοmπατιβλε προϖιδερ.
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ΧΙD
ΙΑΜ
−12.6

ΙΑΜ
−12.7

ΑWΣ Ρεσπονσε

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
στρονγ (mυλτιφαχτορ)
αυτηεντιχατιον οπτιονσ
(διγιταλ χερτσ, τοκενσ,
βιοmετριχσ, ετχ.) φορ υσερ
αχχεσσ?
Dο ψου αλλοω τεναντσ το υσε
τηιρδ−παρτψ ιδεντιτψ
ασσυρανχε σερϖιχεσ?

ΙΑΜ
−12.8

Dο ψου συππορτ πασσωορδ
(mινιmυm λενγτη, αγε,
ηιστορψ, χοmπλεξιτψ) ανδ
αχχουντ λοχκουτ (λοχκουτ
τηρεσηολδ, λοχκουτ δυρατιον)
πολιχψ ενφορχεmεντ?

ΙΑΜ
−12.9

Dο ψου αλλοω
τεναντσ/χυστοmερσ το δεφινε
πασσωορδ ανδ αχχουντ
λοχκουτ πολιχιεσ φορ τηειρ
αχχουντσ?
Dο ψου συππορτ τηε αβιλιτψ το
φορχε πασσωορδ χηανγεσ υπον
φιρστ λογον?

ΙΑΜ
−
12.10

Ιδεντιτψ &
Αχχεσσ
Μαναγεmεντ
Υτιλιτψ Προγραmσ
Αχχεσσ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Dεχεmβερ 2015

ΙΑΜ
−
12.11

Dο ψου ηαϖε mεχηανισmσ ιν
πλαχε φορ υνλοχκινγ αχχουντσ
τηατ ηαϖε βεεν λοχκεδ ουτ
(ε.γ., σελφ−σερϖιχε ϖια εmαιλ,
δεφινεδ χηαλλενγε θυεστιονσ,
mανυαλ υνλοχκ)?

ΙΑΜ
−13.1

Αρε υτιλιτιεσ τηατ χαν
σιγνιφιχαντλψ mαναγε
ϖιρτυαλιζεδ παρτιτιονσ (ε.γ.,
σηυτδοων, χλονε, ετχ.)
αππροπριατελψ ρεστριχτεδ ανδ
mονιτορεδ?

ΙΑΜ
−13.2

Dο ψου ηαϖε α χαπαβιλιτψ το
δετεχτ ατταχκσ τηατ ταργετ τηε
ϖιρτυαλ ινφραστρυχτυρε διρεχτλψ
(ε.γ., σηιmmινγ, Βλυε Πιλλ,
Ηψπερ ϕυmπινγ, ετχ.)?

ΙΑΜ
−13.3

Αρε ατταχκσ τηατ ταργετ τηε
ϖιρτυαλ ινφραστρυχτυρε
πρεϖεντεδ ωιτη τεχηνιχαλ
χοντρολσ?

ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) εναβλεσ χυστοmερσ το
σεχυρελψ χοντρολ αχχεσσ το ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ φορ τηειρ υσερσ.
Αδδιτιοναλ ινφορmατιον αβουτ ΙΑΜ χαν βε φουνδ ον ωεβσιτε ατ
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/ιαm/. ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ δεταιλσ ον
τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ.

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, σψστεm υτιλιτιεσ αρε
αππροπριατελψ ρεστριχτεδ ανδ mονιτορεδ. ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ
δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ.
Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Αυδιτ Λογγινγ /
Ιντρυσιον
Dετεχτιον

ΙςΣ−
01.1

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Αρε φιλε ιντεγριτψ (ηοστ) ανδ
νετωορκ ιντρυσιον δετεχτιον
(ΙDΣ) τοολσ ιmπλεmεντεδ το
ηελπ φαχιλιτατε τιmελψ
δετεχτιον, ινϖεστιγατιον βψ
ροοτ χαυσε αναλψσισ ανδ
ρεσπονσε το ινχιδεντσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
ΑWΣ Ινχιδεντ ρεσπονσε προγραm (δετεχτιον, ινϖεστιγατιον ανδ ρεσπονσε
το ινχιδεντσ) ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001
στανδαρδσ, σψστεm υτιλιτιεσ αρε αππροπριατελψ ρεστριχτεδ ανδ mονιτορεδ.
ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον χοντρολσ ιν πλαχε το
ρεστριχτ σψστεm αχχεσσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

ΙςΣ−
01.2

Ισ πηψσιχαλ ανδ λογιχαλ υσερ
αχχεσσ το αυδιτ λογσ ρεστριχτεδ
το αυτηοριζεδ περσοννελ?

ΙςΣ−
01.3

Χαν ψου προϖιδε εϖιδενχε
τηατ δυε διλιγενχε mαππινγ
οφ ρεγυλατιονσ ανδ στανδαρδσ
το ψουρ
χοντρολσ/αρχηιτεχτυρε/προχεσ
σεσ ηασ βεεν δονε?

ΙςΣ−
01.4

Αρε αυδιτ λογσ χεντραλλψ
στορεδ ανδ ρεταινεδ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ ινφορmατιον σψστεmσ
υτιλιζε ιντερναλ σψστεm χλοχκσ σψνχηρονιζεδ ϖια ΝΤΠ (Νετωορκ Τιmε
Προτοχολ). ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΙςΣ−
01.5

Αρε αυδιτ λογσ ρεϖιεωεδ ον α
ρεγυλαρ βασισ φορ σεχυριτψ
εϖεντσ (ε.γ., ωιτη αυτοmατεδ
τοολσ)?

ΑWΣ υτιλιζεσ αυτοmατεδ mονιτορινγ σψστεmσ το προϖιδε α ηιγη λεϖελ οφ
σερϖιχε περφορmανχε ανδ αϖαιλαβιλιτψ. Προαχτιϖε mονιτορινγ ισ αϖαιλαβλε
τηρουγη α ϖαριετψ οφ ονλινε τοολσ βοτη φορ ιντερναλ ανδ εξτερναλ υσε.
Σψστεmσ ωιτηιν ΑWΣ αρε εξτενσιϖελψ ινστρυmεντεδ το mονιτορ κεψ
οπερατιοναλ mετριχσ. Αλαρmσ αρε χονφιγυρεδ το νοτιφψ οπερατιονσ ανδ
mαναγεmεντ περσοννελ ωηεν εαρλψ ωαρνινγ τηρεσηολδσ αρε χροσσεδ ον
κεψ οπερατιοναλ mετριχσ. Αν ον−χαλλ σχηεδυλε ισ υσεδ συχη τηατ περσοννελ
αρε αλωαψσ αϖαιλαβλε το ρεσπονδ το οπερατιοναλ ισσυεσ. Τηισ ινχλυδεσ α
παγερ σψστεm σο αλαρmσ αρε θυιχκλψ ανδ ρελιαβλψ χοmmυνιχατεδ το
οπερατιονσ περσοννελ.
Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Χηανγε
Dετεχτιον

ΙςΣ−
02.1

Dο ψου λογ ανδ αλερτ ανψ
χηανγεσ mαδε το ϖιρτυαλ
mαχηινε ιmαγεσ ρεγαρδλεσσ οφ
τηειρ ρυννινγ στατε (ε.γ.
δορmαντ, οφφ ορ ρυννινγ)?

ΙςΣ−
02.2

Αρε χηανγεσ mαδε το ϖιρτυαλ
mαχηινεσ, ορ mοϖινγ οφ αν
ιmαγε ανδ συβσεθυεντ
ϖαλιδατιον οφ τηε ιmαγε∋σ
ιντεγριτψ, mαδε ιmmεδιατελψ
αϖαιλαβλε το χυστοmερσ
τηρουγη ελεχτρονιχ mετηοδσ
(ε.γ. πορταλσ ορ αλερτσ)?

ςιρτυαλ Μαχηινεσ αρε ασσιγνεδ το χυστοmερσ ασ α παρτ οφ τηε ΕΧ2 σερϖιχε.
Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ οϖερ ωηατ ρεσουρχεσ αρε βεινγ υσεδ ανδ ωηερε
ρεσουρχεσ ρεσιδε. Ρεφερ το τηε ΑWΣ ωεβσιτε φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm.
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Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Χλοχκ
Σψνχηρονιζατιον

ΙςΣ−
03.1

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Χαπαχιτψ /
Ρεσουρχε
Πλαννινγ

ΙςΣ−
04.1

ΙςΣ−
04.2

ΙςΣ−
04.3

ΙςΣ−
04.4

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Μαναγεmεντ −
ςυλνεραβιλιτψ
Μαναγεmεντ

ΙςΣ−
05.1

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Dο ψου υσε α σψνχηρονιζεδ
τιmε−σερϖιχε προτοχολ (ε.γ.,
ΝΤΠ) το ενσυρε αλλ σψστεmσ
ηαϖε α χοmmον τιmε
ρεφερενχε?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ ινφορmατιον σψστεmσ
υτιλιζε ιντερναλ σψστεm χλοχκσ σψνχηρονιζεδ ϖια ΝΤΠ (Νετωορκ Τιmε
Προτοχολ).

Dο ψου προϖιδε
δοχυmεντατιον ρεγαρδινγ
ωηατ λεϖελσ οφ σψστεm
(νετωορκ, στοραγε, mεmορψ,
Ι/Ο, ετχ.) οϖερσυβσχριπτιον
ψου mαινταιν ανδ υνδερ ωηατ
χιρχυmστανχεσ/σχεναριοσ?
Dο ψου ρεστριχτ υσε οφ τηε
mεmορψ οϖερσυβσχριπτιον
χαπαβιλιτιεσ πρεσεντ ιν τηε
ηψπερϖισορ?

Dεταιλσ ρεγαρδινγ ΑWΣ Σερϖιχε Λιmιτσ ανδ ηοω το ρεθυεστ αν ινχρεασε
φορ σπεχιφιχ σερϖιχεσ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε ατ
ηττπ://δοχσ.αωσ.αmαζον.χοm/γενεραλ/λατεστ/γρ/αωσ_σερϖιχε_λιmιτσ.ητ
mλ.

ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΑWΣ mαναγεσ χαπαχιτψ ανδ υτιλιζατιον δατα ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 στανδαρδ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

Dο ψουρ σψστεm χαπαχιτψ
ρεθυιρεmεντσ τακε ιντο
αχχουντ χυρρεντ, προϕεχτεδ
ανδ αντιχιπατεδ χαπαχιτψ
νεεδσ φορ αλλ σψστεmσ υσεδ το
προϖιδε σερϖιχεσ το τηε
τεναντσ?
Ισ σψστεm περφορmανχε
mονιτορεδ ανδ τυνεδ ιν
ορδερ το χοντινυουσλψ mεετ
ρεγυλατορψ, χοντραχτυαλ ανδ
βυσινεσσ ρεθυιρεmεντσ φορ αλλ
τηε σψστεmσ υσεδ το προϖιδε
σερϖιχεσ το τηε τεναντσ?
Dο σεχυριτψ ϖυλνεραβιλιτψ
ασσεσσmεντ τοολσ ορ σερϖιχεσ
αχχοmmοδατε τηε
ϖιρτυαλιζατιον τεχηνολογιεσ
βεινγ υσεδ (ε.γ. ϖιρτυαλιζατιον
αωαρε)?

Αmαζον ΕΧ2 χυρρεντλψ υτιλιζεσ α ηιγηλψ χυστοmιζεδ ϖερσιον οφ τηε Ξεν
ηψπερϖισορ. Τηε ηψπερϖισορ ισ ρεγυλαρλψ ασσεσσεδ φορ νεω ανδ εξιστινγ
ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ ατταχκ ϖεχτορσ βψ ιντερναλ ανδ εξτερναλ πενετρατιον
τεαmσ, ανδ ισ ωελλ συιτεδ φορ mαινταινινγ στρονγ ισολατιον βετωεεν γυεστ
ϖιρτυαλ mαχηινεσ. Τηε ΑWΣ Ξεν ηψπερϖισορ σεχυριτψ ισ ρεγυλαρλψ
εϖαλυατεδ βψ ινδεπενδεντ αυδιτορσ δυρινγ ασσεσσmεντσ ανδ αυδιτσ.
Ρεγυλαρ ιντερναλ ανδ εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ αρε περφορmεδ ον τηε
ηοστ οπερατινγ σψστεm, ωεβ αππλιχατιον ανδ δαταβασεσ ιν τηε ΑWΣ
ενϖιρονmεντ υτιλιζινγ α ϖαριετψ οφ τοολσ. ςυλνεραβιλιτψ σχαννινγ ανδ
ρεmεδιατιον πραχτιχεσ αρε ρεγυλαρλψ ρεϖιεωεδ ασ α παρτ οφ ΑWΣ χοντινυεδ
χοmπλιανχε ωιτη ΠΧΙ DΣΣ ανδ ΦεδΡΑΜΠ.

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Νετωορκ
Σεχυριτψ

ΙςΣ−
06.1

Φορ ψουρ ΙααΣ οφφερινγ, δο
ψου προϖιδε χυστοmερσ ωιτη
γυιδανχε ον ηοω το χρεατε α
λαψερεδ σεχυριτψ αρχηιτεχτυρε
εθυιϖαλενχε υσινγ ψουρ
ϖιρτυαλιζεδ σολυτιον?

ΑWΣ ωεβσιτε προϖιδεσ γυιδανχε ον χρεατινγ α λαψερεδ σεχυριτψ
αρχηιτεχτυρε ιν α νυmβερ οφ ωηιτε παπερσ αϖαιλαβλε ϖια τηε ΑWΣ πυβλιχ
ωεβσιτε − ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/.

ΙςΣ−
06.2

Dο ψου ρεγυλαρλψ υπδατε
νετωορκ αρχηιτεχτυρε
διαγραmσ τηατ ινχλυδε δατα
φλοωσ βετωεεν σεχυριτψ
δοmαινσ/ζονεσ?

Βουνδαρψ προτεχτιον δεϖιχεσ τηατ εmπλοψ ρυλε σετσ, αχχεσσ χοντρολ λιστσ
(ΑΧΛ), ανδ χονφιγυρατιονσ ενφορχε τηε φλοω οφ ινφορmατιον βετωεεν
νετωορκ φαβριχσ.
Σεϖεραλ νετωορκ φαβριχσ εξιστ ατ Αmαζον, εαχη σεπαρατεδ βψ δεϖιχεσ τηατ
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Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
ΟΣ Ηαρδενινγ
ανδ Βασε
Χοντρολσ

ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

ΙςΣ−
06.3

Dο ψου ρεγυλαρλψ ρεϖιεω φορ
αππροπριατενεσσ τηε αλλοωεδ
αχχεσσ/χοννεχτιϖιτψ (ε.γ.,
φιρεωαλλ ρυλεσ) βετωεεν
σεχυριτψ δοmαινσ/ζονεσ
ωιτηιν τηε νετωορκ?

χοντρολ τηε φλοω οφ ινφορmατιον βετωεεν φαβριχσ. Τηε φλοω οφ ινφορmατιον
βετωεεν φαβριχσ ισ εσταβλισηεδ βψ αππροϖεδ αυτηοριζατιονσ, ωηιχη εξιστ
ασ αχχεσσ χοντρολ λιστσ (ΑΧΛ) ωηιχη ρεσιδε ον τηεσε δεϖιχεσ. Τηεσε
δεϖιχεσ χοντρολ τηε φλοω οφ ινφορmατιον βετωεεν φαβριχσ ασ mανδατεδ βψ
τηεσε ΑΧΛσ. ΑΧΛσ αρε δεφινεδ, αππροϖεδ βψ αππροπριατε περσοννελ,
mαναγεδ ανδ δεπλοψεδ υσινγ ΑWΣ ΑΧΛ−mαναγε τοολ.

ΙςΣ−
06.4

Αρε αλλ φιρεωαλλ αχχεσσ χοντρολ
λιστσ δοχυmεντεδ ωιτη
βυσινεσσ ϕυστιφιχατιον?

ΙςΣ−
07.1

Αρε οπερατινγ σψστεmσ
ηαρδενεδ το προϖιδε ονλψ τηε
νεχεσσαρψ πορτσ, προτοχολσ
ανδ σερϖιχεσ το mεετ βυσινεσσ
νεεδσ υσινγ τεχηνιχαλ
χοντρολσ (ι.ε αντιϖιρυσ, φιλε
ιντεγριτψ mονιτορινγ ανδ
λογγινγ) ασ παρτ οφ τηειρ
βασελινε βυιλδ στανδαρδ ορ
τεmπλατε?

Amazon’s Information Security team approves these ACLs. Approved
φιρεωαλλ ρυλε σετσ ανδ αχχεσσ χοντρολ λιστσ βετωεεν νετωορκ φαβριχσ
ρεστριχτ τηε φλοω οφ ινφορmατιον το σπεχιφιχ ινφορmατιον σψστεm σερϖιχεσ.
Αχχεσσ χοντρολ λιστσ ανδ ρυλε σετσ αρε ρεϖιεωεδ ανδ αππροϖεδ, ανδ αρε
αυτοmατιχαλλψ πυσηεδ το βουνδαρψ προτεχτιον δεϖιχεσ ον α περιοδιχ βασισ
(ατ λεαστ εϖερψ 24 ηουρσ) το ενσυρε ρυλε−σετσ ανδ αχχεσσ χοντρολ λιστσ αρε
υπ−το−δατε.
ΑWΣ Νετωορκ Μαναγεmεντ ισ ρεγυλαρλψ ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ−
παρτψ αυδιτορσ ασ α παρτ οφ ΑWΣ ονγοινγ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ,
ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠσm.
ΑWΣ ιmπλεmεντσ λεαστ πριϖιλεγε τηρουγηουτ ιτσ ινφραστρυχτυρε
χοmπονεντσ. ΑWΣ προηιβιτσ αλλ πορτσ ανδ προτοχολσ τηατ δο νοτ ηαϖε α
σπεχιφιχ βυσινεσσ πυρποσε. ΑWΣ φολλοωσ α ριγορουσ αππροαχη το mινιmαλ
ιmπλεmεντατιον οφ ονλψ τηοσε φεατυρεσ ανδ φυνχτιονσ τηατ αρε εσσεντιαλ
το υσε οφ τηε δεϖιχε. Νετωορκ σχαννινγ ισ περφορmεδ ανδ ανψ
υννεχεσσαρψ πορτσ ορ προτοχολσ ιν υσε αρε χορρεχτεδ.
Ρεγυλαρ ιντερναλ ανδ εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ αρε περφορmεδ ον τηε
ηοστ οπερατινγ σψστεm, ωεβ αππλιχατιον ανδ δαταβασεσ ιν τηε ΑWΣ
ενϖιρονmεντ υτιλιζινγ α ϖαριετψ οφ τοολσ. ςυλνεραβιλιτψ σχαννινγ ανδ
ρεmεδιατιον πραχτιχεσ αρε ρεγυλαρλψ ρεϖιεωεδ ασ α παρτ οφ ΑWΣ χοντινυεδ
χοmπλιανχε ωιτη ΠΧΙ DΣΣ ανδ ΦεδΡΑΜΠ.

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Προδυχτιον /
Νονπροδυχτιον
Ενϖιρονmεντσ

ΙςΣ−
08.1

ΙςΣ−
08.2

ΙςΣ−
08.3

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Σεγmεντατιον

ΙςΣ−
09.1

ΙςΣ−
09.2

Φορ ψουρ ΣααΣ ορ ΠααΣ
οφφερινγ, δο ψου προϖιδε
τεναντσ ωιτη σεπαρατε
ενϖιρονmεντσ φορ προδυχτιον
ανδ τεστ προχεσσεσ?
Φορ ψουρ ΙααΣ οφφερινγ, δο
ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
γυιδανχε ον ηοω το χρεατε
συιταβλε προδυχτιον ανδ τεστ
ενϖιρονmεντσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν τηε αβιλιτψ ανδ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το χρεατε ανδ
mαινταιν προδυχτιον ανδ τεστ ενϖιρονmεντσ. ΑWΣ ωεβσιτε προϖιδεσ
γυιδανχε ον χρεατινγ αν ενϖιρονmεντ υτιλιζινγ τηε ΑWΣ σερϖιχεσ −
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/.

Dο ψου λογιχαλλψ ανδ
πηψσιχαλλψ σεγρεγατε
προδυχτιον ανδ νον−
προδυχτιον ενϖιρονmεντσ?
Αρε σψστεm ανδ νετωορκ
ενϖιρονmεντσ προτεχτεδ βψ α
φιρεωαλλ ορ ϖιρτυαλ φιρεωαλλ το
ενσυρε βυσινεσσ ανδ
χυστοmερ σεχυριτψ
ρεθυιρεmεντσ?
Αρε σψστεm ανδ νετωορκ
ενϖιρονmεντσ προτεχτεδ βψ α
φιρεωαλλ ορ ϖιρτυαλ φιρεωαλλ το
ενσυρε χοmπλιανχε ωιτη
λεγισλατιϖε, ρεγυλατορψ ανδ
χοντραχτυαλ ρεθυιρεmεντσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν ρεσπονσιβιλιτψ το mαναγε τηειρ οων νετωορκ
σεγmεντατιον ιν αδηερενχε ωιτη τηειρ δεφινεδ ρεθυιρεmεντσ.
Ιντερναλλψ, ΑWΣ νετωορκ σεγmεντατιον ισ αλιγνεδ ωιτη ΙΣΟ 27001
στανδαρδσ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α. δοmαιν 13 φορ φυρτηερ
δεταιλ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ
το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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ΑWΣ Ρεσπονσε

ΙςΣ−
09.3

Αρε σψστεm ανδ νετωορκ
ενϖιρονmεντσ προτεχτεδ βψ α
φιρεωαλλ ορ ϖιρτυαλ φιρεωαλλ το
ενσυρε σεπαρατιον οφ
προδυχτιον ανδ νον−
προδυχτιον ενϖιρονmεντσ?

ΙςΣ−
09.4

Αρε σψστεm ανδ νετωορκ
ενϖιρονmεντσ προτεχτεδ βψ α
φιρεωαλλ ορ ϖιρτυαλ φιρεωαλλ το
ενσυρε προτεχτιον ανδ
ισολατιον οφ σενσιτιϖε δατα?

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
ςΜ Σεχυριτψ −
ϖΜοτιον Dατα
Προτεχτιον

ΙςΣ−
10.1

Αρε σεχυρεδ ανδ ενχρψπτεδ
χοmmυνιχατιον χηαννελσ
υσεδ ωηεν mιγρατινγ
πηψσιχαλ σερϖερσ, αππλιχατιονσ
ορ δατα το ϖιρτυαλ σερϖερσ?

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε αβιλιτψ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον
mεχηανισm φορ νεαρλψ αλλ σερϖιχεσ ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. ςΠΧ
σεσσιονσ αρε αλσο ενχρψπτεδ.

ΙςΣ−
10.2

Dο ψου υσε α νετωορκ
σεγρεγατεδ φροm προδυχτιον−
λεϖελ νετωορκσ ωηεν
mιγρατινγ πηψσιχαλ σερϖερσ,
αππλιχατιονσ ορ δατα το ϖιρτυαλ
σερϖερσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ οων δατα. ΑWΣ
προϖιδεσ χυστοmερσ τηε αβιλιτψ το mαινταιν ανδ δεϖελοπ προδυχτιον ανδ
νον−προδυχτιον ενϖιρονmεντσ. Ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ το
ενσυρε τηατ τηειρ προδυχτιον δατα ισ νοτ ρεπλιχατεδ το νον−προδυχτιον
ενϖιρονmεντσ.

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
ςΜΜ Σεχυριτψ −
Ηψπερϖισορ
Ηαρδενινγ

ΙςΣ−
11.1

Dο ψου ρεστριχτ περσοννελ
αχχεσσ το αλλ ηψπερϖισορ
mαναγεmεντ φυνχτιονσ ορ
αδmινιστρατιϖε χονσολεσ φορ
σψστεmσ ηοστινγ ϖιρτυαλιζεδ
σψστεmσ βασεδ ον τηε
πρινχιπλε οφ λεαστ πριϖιλεγε
ανδ συππορτεδ τηρουγη
τεχηνιχαλ χοντρολσ (ε.γ. τωο−
φαχτορ αυτηεντιχατιον, αυδιτ
τραιλσ, ΙΠ αδδρεσσ φιλτερινγ,
φιρεωαλλσ ανδ ΤΛΣ−
ενχαπσυλατεδ
χοmmυνιχατιονσ το τηε
αδmινιστρατιϖε χονσολεσ)?

ΑWΣ εmπλοψσ τηε χονχεπτ οφ λεαστ πριϖιλεγε, αλλοωινγ ονλψ τηε νεχεσσαρψ
αχχεσσ φορ υσερσ το αχχοmπλιση τηειρ ϕοβ φυνχτιον. Wηεν υσερ αχχουντσ
αρε χρεατεδ, υσερ αχχουντσ αρε χρεατεδ το ηαϖε mινιmαλ αχχεσσ. Αχχεσσ
αβοϖε τηεσε λεαστ πριϖιλεγεσ ρεθυιρεσ αππροπριατε αυτηοριζατιον. Ρεφερ το
ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ φορ mορε ινφορmατιον ον Αχχεσσ Χοντρολσ.

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Wιρελεσσ Σεχυριτψ

ΙςΣ−
12.1

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ ανδ mεχηανισmσ
χονφιγυρεδ ανδ ιmπλεmεντεδ
το προτεχτ τηε ωιρελεσσ
νετωορκ ενϖιρονmεντ
περιmετερ ανδ το ρεστριχτ
υναυτηοριζεδ ωιρελεσσ τραφφιχ?

Πολιχιεσ, προχεδυρεσ ανδ mεχηανισmσ το προτεχτ ΑWΣ νετωορκ
ενϖιρονmεντ αρε ιν πλαχε.

ΙςΣ−
12.2

ΑWΣ σεχυριτψ χοντρολσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ εξτερναλ αυδιτορσ
δυρινγ αυδιτσ φορ ουρ ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠ
χοmπλιανχε.

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ ανδ mεχηανισmσ
ιmπλεmεντεδ το ενσυρε
ωιρελεσσ σεχυριτψ σεττινγσ αρε
εναβλεδ ωιτη στρονγ
ενχρψπτιον φορ αυτηεντιχατιον
ανδ τρανσmισσιον, ρεπλαχινγ
ϖενδορ δεφαυλτ σεττινγσ? (ε.γ.,
ενχρψπτιον κεψσ, πασσωορδσ,
ΣΝΜΠ χοmmυνιτψ στρινγσ)

111

Παγε 51 οφ 86

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε

Χοντρολ Γρουπ

Ινφραστρυχτυρε
&
ςιρτυαλιζατιον
Σεχυριτψ
Νετωορκ
Αρχηιτεχτυρε

ΧΙD

Ιντεροπεραβιλιτ
ψ & Πορταβιλιτψ
Dατα Ρεθυεστ
Ιντεροπεραβιλιτ
ψ & Πορταβιλιτψ
Πολιχψ & Λεγαλ

ΑWΣ Ρεσπονσε

ΙςΣ−
12.3

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ ανδ mεχηανισmσ
ιmπλεmεντεδ το προτεχτ
ωιρελεσσ νετωορκ
ενϖιρονmεντσ ανδ δετεχτ τηε
πρεσενχε οφ υναυτηοριζεδ
(ρογυε) νετωορκ δεϖιχεσ φορ α
τιmελψ δισχοννεχτ φροm τηε
νετωορκ?

ΙςΣ−
13.1

Dο ψουρ νετωορκ αρχηιτεχτυρε
διαγραmσ χλεαρλψ ιδεντιφψ
ηιγη−ρισκ ενϖιρονmεντσ ανδ
δατα φλοωσ τηατ mαψ ηαϖε
λεγαλ χοmπλιανχε ιmπαχτσ?

ΑWΣ Χυστοmερσ ρεταιν ρεσπονσιβιλιτψ το mαναγε τηειρ οων νετωορκ
σεγmεντατιον ιν αδηερενχε ωιτη τηειρ δεφινεδ ρεθυιρεmεντσ.

Dο ψου ιmπλεmεντ τεχηνιχαλ
mεασυρεσ ανδ αππλψ δεφενσε−
ιν−δεπτη τεχηνιθυεσ (ε.γ.,
δεεπ παχκετ αναλψσισ, τραφφιχ
τηροττλινγ ανδ βλαχκ−ηολινγ)
φορ δετεχτιον ανδ τιmελψ
ρεσπονσε το νετωορκ−βασεδ
ατταχκσ ασσοχιατεδ ωιτη
ανοmαλουσ ινγρεσσ ορ εγρεσσ
τραφφιχ παττερνσ (ε.γ., ΜΑΧ
σποοφινγ ανδ ΑΡΠ ποισονινγ
ατταχκσ) ανδ/ορ διστριβυτεδ
δενιαλ−οφ−σερϖιχε (DDοΣ)
ατταχκσ?

ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ σχανσ αλλ Ιντερνετ φαχινγ σερϖιχε ενδποιντ ΙΠ
αδδρεσσεσ φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ (τηεσε σχανσ δο νοτ ινχλυδε χυστοmερ
ινστανχεσ). ΑWΣ Σεχυριτψ νοτιφιεσ τηε αππροπριατε παρτιεσ το ρεmεδιατε
ανψ ιδεντιφιεδ ϖυλνεραβιλιτιεσ. Ιν αδδιτιον, εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ τηρεατ
ασσεσσmεντσ αρε περφορmεδ ρεγυλαρλψ βψ ινδεπενδεντ σεχυριτψ φιρmσ.
Φινδινγσ ανδ ρεχοmmενδατιονσ ρεσυλτινγ φροm τηεσε ασσεσσmεντσ αρε
χατεγοριζεδ ανδ δελιϖερεδ το ΑWΣ λεαδερσηιπ.

ΙςΣ−
13.2

Ιντεροπεραβιλιτ
ψ & Πορταβιλιτψ
ΑΠΙσ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Dεχεmβερ 2015

ΙΠΨ−
01

ΙΠΨ−
02

ΙΠΨ−
03.1

ΙΠΨ−
03.2

Dο ψου πυβλιση α λιστ οφ αλλ
ΑΠΙσ αϖαιλαβλε ιν τηε σερϖιχε
ανδ ινδιχατε ωηιχη αρε
στανδαρδ ανδ ωηιχη αρε
χυστοmιζεδ?
Ισ υνστρυχτυρεδ χυστοmερ
δατα αϖαιλαβλε ον ρεθυεστ ιν
αν ινδυστρψ−στανδαρδ φορmατ
(ε.γ., .δοχ, .ξλσ, ορ .πδφ)?
Dο ψου προϖιδε πολιχιεσ ανδ
προχεδυρεσ (ι.ε. σερϖιχε λεϖελ
αγρεεmεντσ) γοϖερνινγ τηε
υσε οφ ΑΠΙσ φορ
ιντεροπεραβιλιτψ βετωεεν ψουρ
σερϖιχε ανδ τηιρδ−παρτψ
αππλιχατιονσ?
Dο ψου προϖιδε πολιχιεσ ανδ
προχεδυρεσ (ι.ε. σερϖιχε λεϖελ
αγρεεmεντσ) γοϖερνινγ τηε
mιγρατιον οφ αππλιχατιον δατα
το ανδ φροm ψουρ σερϖιχε?

Ιντερναλλψ, ΑWΣ νετωορκ σεγmεντατιον ισ αλιγνεδ ωιτη τηε ΙΣΟ 27001
στανδαρδ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Ιν αδδιτιον, τηε ΑWΣ χοντρολ ενϖιρονmεντ ισ συβϕεχτ το ρεγυλαρ ιντερναλ
ανδ εξτερναλ ρισκ ασσεσσmεντσ. ΑWΣ ενγαγεσ ωιτη εξτερναλ χερτιφψινγ
βοδιεσ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτορσ το ρεϖιεω ανδ τεστ τηε ΑWΣ οϖεραλλ
χοντρολ ενϖιρονmεντ.
ΑWΣ σεχυριτψ χοντρολσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ εξτερναλ αυδιτορσ
δυρινγ αυδιτσ φορ ουρ ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠ
χοmπλιανχε.
Dεταιλσ ρεγαρδινγ ΑWΣ ΑΠΙσ χαν βε φουνδ ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε ατ
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/.
Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ φορmαλ
πολιχιεσ, προχεδυρεσ το δελινεατε τηε mινιmυm στανδαρδσ φορ λογιχαλ
αχχεσσ το ΑWΣ ρεσουρχεσ. ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ ουτλινεσ τηε χοντρολσ ιν
πλαχε το mαναγε αχχεσσ προϖισιονινγ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Χυστοmερ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ χοντεντ. Χυστοmερσ χαν
χηοοσε ηοω τηεψ mιγρατε αππλιχατιονσ ανδ χοντεντ βοτη ον ανδ οφφ τηε
ΑWΣ πλατφορm ατ τηειρ δισχρετιον.
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Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Ιντεροπεραβιλιτ
ψ & Πορταβιλιτψ
Στανδαρδιζεδ
Νετωορκ
Προτοχολσ

ΙΠΨ−
04.1

Χαν δατα ιmπορτ, δατα εξπορτ
ανδ σερϖιχε mαναγεmεντ βε
χονδυχτεδ οϖερ σεχυρε (ε.γ.,
νον−χλεαρ τεξτ ανδ
αυτηεντιχατεδ), ινδυστρψ
αχχεπτεδ στανδαρδιζεδ
νετωορκ προτοχολσ?

ΙΠΨ−
04.2

Dο ψου προϖιδε χονσυmερσ
(τεναντσ) ωιτη
δοχυmεντατιον δεταιλινγ τηε
ρελεϖαντ ιντεροπεραβιλιτψ ανδ
πορταβιλιτψ νετωορκ προτοχολ
στανδαρδσ τηατ αρε ινϖολϖεδ?

ΙΠΨ−
05.1

Dο ψου υσε αν ινδυστρψ−
ρεχογνιζεδ ϖιρτυαλιζατιον
πλατφορm ανδ στανδαρδ
ϖιρτυαλιζατιον φορmατσ (ε,γ.,
ΟςΦ) το ηελπ ενσυρε
ιντεροπεραβιλιτψ?
Dο ψου ηαϖε δοχυmεντεδ
χυστοm χηανγεσ mαδε το ανψ
ηψπερϖισορ ιν υσε, ανδ αλλ
σολυτιον−σπεχιφιχ
ϖιρτυαλιζατιον ηοοκσ αϖαιλαβλε
φορ χυστοmερ ρεϖιεω?

Αmαζον ΕΧ2 χυρρεντλψ υτιλιζεσ α ηιγηλψ χυστοmιζεδ ϖερσιον οφ τηε Ξεν
ηψπερϖισορ. Τηε ηψπερϖισορ ισ ρεγυλαρλψ ασσεσσεδ φορ νεω ανδ εξιστινγ
ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ ατταχκ ϖεχτορσ βψ ιντερναλ ανδ εξτερναλ πενετρατιον
τεαmσ, ανδ ισ ωελλ συιτεδ φορ mαινταινινγ στρονγ ισολατιον βετωεεν γυεστ
ϖιρτυαλ mαχηινεσ. Τηε ΑWΣ Ξεν ηψπερϖισορ σεχυριτψ ισ ρεγυλαρλψ
εϖαλυατεδ βψ ινδεπενδεντ αυδιτορσ δυρινγ ασσεσσmεντσ ανδ αυδιτσ.
Ρεφερ το τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Ιντεροπεραβιλιτ
ψ & Πορταβιλιτψ
ςιρτυαλιζατιον

ΙΠΨ−
05.2

ΑWΣ Ρεσπονσε
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mοϖε δατα ασ νεεδεδ ον ανδ οφφ ΑWΣ στοραγε.
Ρεφερ το ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χηοοσινγ−α−χλουδ−πλατφορm φορ mορε
ινφορmατιον ον Στοραγε οπτιονσ.

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Αντι−Μαλωαρε

ΜΟΣ
−01

Dο ψου προϖιδε αντι−mαλωαρε
τραινινγ σπεχιφιχ το mοβιλε
δεϖιχεσ ασ παρτ οφ ψουρ
ινφορmατιον σεχυριτψ
αωαρενεσσ τραινινγ?

ΑWΣ∋ προγραm, προχεσσεσ ανδ προχεδυρεσ το mαναγινγ αντιϖιρυσ /
mαλιχιουσ σοφτωαρε ισ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ. Ρεφερ το
ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 12 φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον.

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Αππλιχατιον
Στορεσ

ΜΟΣ
−02

Dο ψου δοχυmεντ ανδ mακε
αϖαιλαβλε λιστσ οφ αππροϖεδ
αππλιχατιον στορεσ φορ mοβιλε
δεϖιχεσ αχχεσσινγ ορ στορινγ
χοmπανψ δατα ανδ/ορ
χοmπανψ σψστεmσ?

ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ αν ινφορmατιον σεχυριτψ φραmεωορκ ανδ πολιχιεσ
ανδ ηασ εφφεχτιϖελψ ιντεγρατεδ τηε ΙΣΟ 27001 χερτιφιαβλε φραmεωορκ
βασεδ ον ΙΣΟ 27002 χοντρολσ, Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ
Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ) Τρυστ Σερϖιχεσ Πρινχιπλεσ, τηε ΠΧΙ DΣΣ ϖ3.1 ανδ
τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε οφ Στανδαρδσ ανδ Τεχηνολογψ (ΝΙΣΤ) Πυβλιχατιον
800−53 (Ρεχοmmενδεδ Σεχυριτψ Χοντρολσ φορ Φεδεραλ Ινφορmατιον
Σψστεmσ).

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Αππροϖεδ
Αππλιχατιονσ

ΜΟΣ
−03

Dο ψου ηαϖε α πολιχψ
ενφορχεmεντ χαπαβιλιτψ (ε.γ.,
ΞΑΧΜΛ) το ενσυρε τηατ ονλψ
αππροϖεδ αππλιχατιονσ ανδ
τηοσε φροm αππροϖεδ
αππλιχατιον στορεσ βε λοαδεδ
οντο α mοβιλε δεϖιχε?

Χυστοmερσ ρεταιν τηε χοντρολ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηειρ δατα ανδ
ασσοχιατεδ mεδια ασσετσ. Ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ το
manage mobile security devices and the access to the customer’s
χοντεντ.

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Αππροϖεδ
Σοφτωαρε φορ
ΒΨΟD

ΜΟΣ
−04

Dοεσ ψουρ ΒΨΟD πολιχψ ανδ
τραινινγ χλεαρλψ στατε ωηιχη
αππλιχατιονσ ανδ αππλιχατιονσ
στορεσ αρε αππροϖεδ φορ υσε
ον ΒΨΟD δεϖιχεσ?
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ΧΙD

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Αωαρενεσσ ανδ
Τραινινγ

ΜΟΣ
−05

Dο ψου ηαϖε α δοχυmεντεδ
mοβιλε δεϖιχε πολιχψ ιν ψουρ
εmπλοψεε τραινινγ τηατ
χλεαρλψ δεφινεσ mοβιλε δεϖιχεσ
ανδ τηε αχχεπτεδ υσαγε ανδ
ρεθυιρεmεντσ φορ mοβιλε
δεϖιχεσ?

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Χλουδ Βασεδ
Σερϖιχεσ

ΜΟΣ
−06

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Χοmπατιβιλιτψ

ΜΟΣ
−07

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Dεϖιχε Ελιγιβιλιτψ

ΜΟΣ
−08

Dο ψου ηαϖε α δοχυmεντεδ
λιστ οφ πρε−αππροϖεδ χλουδ
βασεδ σερϖιχεσ τηατ αρε
αλλοωεδ το βε υσεδ φορ υσε
ανδ στοραγε οφ χοmπανψ
βυσινεσσ δατα ϖια α mοβιλε
δεϖιχε?
Dο ψου ηαϖε α δοχυmεντεδ
αππλιχατιον ϖαλιδατιον
προχεσσ φορ τεστινγ δεϖιχε,
οπερατινγ σψστεm ανδ
αππλιχατιον χοmπατιβιλιτψ
ισσυεσ?
Dο ψου ηαϖε α ΒΨΟD πολιχψ
τηατ δεφινεσ τηε δεϖιχε(σ) ανδ
ελιγιβιλιτψ ρεθυιρεmεντσ
αλλοωεδ φορ ΒΨΟD υσαγε?

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Dεϖιχε Ινϖεντορψ

ΜΟΣ
−09

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Dεϖιχε
Μαναγεmεντ

ΜΟΣ
−10

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Ενχρψπτιον

ΜΟΣ
−11

Μοβιλε
Σεχυριτψ
ϑαιλβρεακινγ ανδ
Ροοτινγ

ΜΟΣ
−12.1

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Dο ψου mαινταιν αν
ινϖεντορψ οφ αλλ mοβιλε
δεϖιχεσ στορινγ ανδ αχχεσσινγ
χοmπανψ δατα ωηιχη ινχλυδεσ
δεϖιχε στατυσ (οσ σψστεm ανδ
πατχη λεϖελσ, λοστ ορ
δεχοmmισσιονεδ, δεϖιχε
ασσιγνεε)?
Dο ψου ηαϖε α χεντραλιζεδ
mοβιλε δεϖιχε mαναγεmεντ
σολυτιον δεπλοψεδ το αλλ
mοβιλε δεϖιχεσ τηατ αρε
περmιττεδ το στορε, τρανσmιτ,
ορ προχεσσ χοmπανψ δατα?
Dοεσ ψουρ mοβιλε δεϖιχε
πολιχψ ρεθυιρε τηε υσε οφ
ενχρψπτιον φορ ειτηερ τηε
εντιρε δεϖιχε ορ φορ δατα
ιδεντιφιεδ ασ σενσιτιϖε
ενφορχεαβλε τηρουγη
τεχηνολογψ χοντρολσ φορ αλλ
mοβιλε δεϖιχεσ?
Dοεσ ψουρ mοβιλε δεϖιχε
πολιχψ προηιβιτ τηε
χιρχυmϖεντιον οφ βυιλτ−ιν
σεχυριτψ χοντρολσ ον mοβιλε
δεϖιχεσ (ε.γ., ϕαιλβρεακινγ ορ
ροοτινγ)?
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ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΜΟΣ
−12.2

Dο ψου ηαϖε δετεχτιϖε ανδ
πρεϖεντατιϖε χοντρολσ ον τηε
δεϖιχε ορ ϖια α χεντραλιζεδ
δεϖιχε mαναγεmεντ σψστεm
ωηιχη προηιβιτ τηε
χιρχυmϖεντιον οφ βυιλτ−ιν
σεχυριτψ χοντρολσ?

ΜΟΣ
−13.1

Dοεσ ψουρ ΒΨΟD πολιχψ
χλεαρλψ δεφινε τηε εξπεχτατιον
οφ πριϖαχψ, ρεθυιρεmεντσ φορ
λιτιγατιον, ε−δισχοϖερψ ανδ
λεγαλ ηολδσ?

ΜΟΣ
−13.2

Dο ψου ηαϖε δετεχτιϖε ανδ
πρεϖεντατιϖε χοντρολσ ον τηε
δεϖιχε ορ ϖια α χεντραλιζεδ
δεϖιχε mαναγεmεντ σψστεm
ωηιχη προηιβιτ τηε
χιρχυmϖεντιον οφ βυιλτ−ιν
σεχυριτψ χοντρολσ?

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Λοχκουτ Σχρεεν

ΜΟΣ
−14

Dο ψου ρεθυιρε ανδ ενφορχε
ϖια τεχηνιχαλ χοντρολσ αν
αυτοmατιχ λοχκουτ σχρεεν φορ
ΒΨΟD ανδ χοmπανψ οωνεδ
δεϖιχεσ?

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Οπερατινγ
Σψστεmσ

ΜΟΣ
−15

Dο ψου mαναγε αλλ χηανγεσ το
mοβιλε δεϖιχε οπερατινγ
σψστεmσ, πατχη λεϖελσ ανδ
αππλιχατιονσ ϖια ψουρ
χοmπανψ∋σ χηανγε
mαναγεmεντ προχεσσεσ?

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Πασσωορδσ

ΜΟΣ
−16.1

Dο ψου ηαϖε πασσωορδ
πολιχιεσ φορ εντερπρισε ισσυεδ
mοβιλε δεϖιχεσ ανδ/ορ ΒΨΟD
mοβιλε δεϖιχεσ?

ΜΟΣ
−16.2

Αρε ψουρ πασσωορδ πολιχιεσ
ενφορχεδ τηρουγη τεχηνιχαλ
χοντρολσ (ι.ε. ΜDΜ)?

ΜΟΣ
−16.3

Dο ψουρ πασσωορδ πολιχιεσ
προηιβιτ τηε χηανγινγ οφ
αυτηεντιχατιον ρεθυιρεmεντσ
(ι.ε. πασσωορδ/ΠΙΝ λενγτη)
ϖια α mοβιλε δεϖιχε?

ΜΟΣ
−17.1

Dο ψου ηαϖε α πολιχψ τηατ
ρεθυιρεσ ΒΨΟD υσερσ το
περφορm βαχκυπσ οφ σπεχιφιεδ
χορπορατε δατα?

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Λεγαλ

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Πολιχψ

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Χυστοmερσ ρεταιν τηε χοντρολ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηειρ δατα ανδ
ασσοχιατεδ mεδια ασσετσ. Ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυστοmερ το
manage mobile security devices and the access to the customer’s
χοντεντ.
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Μοβιλε
Σεχυριτψ
Ρεmοτε Wιπε

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Σεχυριτψ Πατχηεσ

Μοβιλε
Σεχυριτψ
Υσερσ

ΧΙD
ΜΟΣ
−17.2

Dο ψου ηαϖε α πολιχψ τηατ
ρεθυιρεσ ΒΨΟD υσερσ το
προηιβιτ τηε υσαγε οφ
υναππροϖεδ αππλιχατιον
στορεσ?

ΜΟΣ
−17.3

Dο ψου ηαϖε α πολιχψ τηατ
ρεθυιρεσ ΒΨΟD υσερσ το υσε
αντι−mαλωαρε σοφτωαρε
(ωηερε συππορτεδ)?

ΜΟΣ
−18.1

Dοεσ ψουρ ΙΤ προϖιδε ρεmοτε
ωιπε ορ χορπορατε δατα ωιπε
φορ αλλ χοmπανψ−αχχεπτεδ
ΒΨΟD δεϖιχεσ?

ΜΟΣ
−18.2

Dοεσ ψουρ ΙΤ προϖιδε ρεmοτε
ωιπε ορ χορπορατε δατα ωιπε
φορ αλλ χοmπανψ−ασσιγνεδ
mοβιλε δεϖιχεσ?

ΜΟΣ
−19.1

Dο ψουρ mοβιλε δεϖιχεσ ηαϖε
τηε λατεστ αϖαιλαβλε σεχυριτψ−
ρελατεδ πατχηεσ ινσταλλεδ
υπον γενεραλ ρελεασε βψ τηε
δεϖιχε mανυφαχτυρερ ορ
χαρριερ?

ΜΟΣ
−19.2

Dο ψουρ mοβιλε δεϖιχεσ αλλοω
φορ ρεmοτε ϖαλιδατιον το
δοωνλοαδ τηε λατεστ σεχυριτψ
πατχηεσ βψ χοmπανψ ΙΤ
περσοννελ?

ΜΟΣ
−20.1

Dοεσ ψουρ ΒΨΟD πολιχψ
χλαριφψ τηε σψστεmσ ανδ
σερϖερσ αλλοωεδ φορ υσε ορ
αχχεσσ ον τηε ΒΨΟD−εναβλεδ
δεϖιχε?
Dοεσ ψουρ ΒΨΟD πολιχψ
σπεχιφψ τηε υσερ ρολεσ τηατ αρε
αλλοωεδ αχχεσσ ϖια α ΒΨΟD−
εναβλεδ δεϖιχε?

ΜΟΣ
−
20.2
Σεχυριτψ
Ινχιδεντ
Μαναγεmεντ,
Ε−Dισχοϖερψ &
Χλουδ
Φορενσιχσ
Χονταχτ /
Αυτηοριτψ
Μαιντενανχε
Σεχυριτψ
Ινχιδεντ
Μαναγεmεντ,
Ε−Dισχοϖερψ &
Χλουδ
Φορενσιχσ
Ινχιδεντ
Μαναγεmεντ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΣΕΦ−
01.1

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Dο ψου mαινταιν λιαισονσ ανδ
ποιντσ οφ χονταχτ ωιτη λοχαλ
αυτηοριτιεσ ιν αχχορδανχε
ωιτη χοντραχτσ ανδ
αππροπριατε ρεγυλατιονσ?

ΑWΣ mαινταινσ χονταχτσ ωιτη ινδυστρψ βοδιεσ, ρισκ ανδ χοmπλιανχε
οργανιζατιονσ, λοχαλ αυτηοριτιεσ ανδ ρεγυλατορψ βοδιεσ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε
ΙΣΟ 27001 στανδαρδ.

ΣΕΦ−
02.1

Dο ψου ηαϖε α δοχυmεντεδ
σεχυριτψ ινχιδεντ ρεσπονσε
πλαν?

ΣΕΦ−
02.2

Dο ψου ιντεγρατε χυστοmιζεδ
τεναντ ρεθυιρεmεντσ ιντο
ψουρ σεχυριτψ ινχιδεντ
ρεσπονσε πλανσ?

ΑWΣ∋ ινχιδεντ ρεσπονσε προγραm, πλανσ ανδ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν
δεϖελοπεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ. ΑWΣ ηασ βεεν
ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ
ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

Τηε ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ
εξεχυτεδ βψ ΑWΣ. Αλλ δατα στορεδ βψ ΑWΣ ον βεηαλφ οφ χυστοmερσ ηασ
στρονγ τεναντ ισολατιον σεχυριτψ ανδ χοντρολ χαπαβιλιτιεσ.
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Σεχυριτψ
Ινχιδεντ
Μαναγεmεντ,
Ε−Dισχοϖερψ &
Χλουδ
Φορενσιχσ
Ινχιδεντ
Ρεπορτινγ

ΧΙD
ΣΕΦ−
02.3

Dο ψου πυβλιση α ρολεσ ανδ
ρεσπονσιβιλιτιεσ δοχυmεντ
σπεχιφψινγ ωηατ ψου ϖσ. ψουρ
τεναντσ αρε ρεσπονσιβλε φορ
δυρινγ σεχυριτψ ινχιδεντσ?

ΣΕΦ−
02.4

Ηαϖε ψου τεστεδ ψουρ σεχυριτψ
ινχιδεντ ρεσπονσε πλανσ ιν
τηε λαστ ψεαρ?

ΣΕΦ−
03.1

Dοεσ ψουρ σεχυριτψ
ινφορmατιον ανδ εϖεντ
mαναγεmεντ (ΣΙΕΜ) σψστεm
mεργε δατα σουρχεσ (αππ λογσ,
φιρεωαλλ λογσ, ΙDΣ λογσ,
πηψσιχαλ αχχεσσ λογσ, ετχ.) φορ
γρανυλαρ αναλψσισ ανδ
αλερτινγ?
Dοεσ ψουρ λογγινγ ανδ
mονιτορινγ φραmεωορκ αλλοω
ισολατιον οφ αν ινχιδεντ το
σπεχιφιχ τεναντσ?

ΣΕΦ−
03.2

Σεχυριτψ
Ινχιδεντ
Μαναγεmεντ,
Ε−Dισχοϖερψ &
Χλουδ
Φορενσιχσ
Ινχιδεντ
Ρεσπονσε Λεγαλ
Πρεπαρατιον

Σεχυριτψ
Ινχιδεντ
Μαναγεmεντ,
Ε−Dισχοϖερψ &
Χλουδ
Φορενσιχσ
Ινχιδεντ
Ρεσπονσε Μετριχσ

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΣΕΦ−
04.1

Dοεσ ψουρ ινχιδεντ ρεσπονσε
πλαν χοmπλψ ωιτη ινδυστρψ
στανδαρδσ φορ λεγαλλψ
αδmισσιβλε χηαιν−οφ−χυστοδψ
mαναγεmεντ προχεσσεσ ανδ
χοντρολσ?

ΣΕΦ−
04.2

Dοεσ ψουρ ινχιδεντ ρεσπονσε
χαπαβιλιτψ ινχλυδε τηε υσε οφ
λεγαλλψ αδmισσιβλε φορενσιχ
δατα χολλεχτιον ανδ αναλψσισ
τεχηνιθυεσ?

ΣΕΦ−
04.3

Αρε ψου χαπαβλε οφ
συππορτινγ λιτιγατιον ηολδσ
(φρεεζε οφ δατα φροm α σπεχιφιχ
ποιντ ιν τιmε) φορ α σπεχιφιχ
τεναντ ωιτηουτ φρεεζινγ οτηερ
τεναντ δατα?

ΣΕΦ−
04.4

Dο ψου ενφορχε ανδ αττεστ το
τεναντ δατα σεπαρατιον ωηεν
προδυχινγ δατα ιν ρεσπονσε
το λεγαλ συβποενασ?

ΣΕΦ−
05.1

Dο ψου mονιτορ ανδ θυαντιφψ
τηε τψπεσ, ϖολυmεσ ανδ
ιmπαχτσ ον αλλ ινφορmατιον
σεχυριτψ ινχιδεντσ?

ΣΕΦ−
05.2

Wιλλ ψου σηαρε στατιστιχαλ
ινφορmατιον φορ σεχυριτψ
ινχιδεντ δατα ωιτη ψουρ
τεναντσ υπον ρεθυεστ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
Τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ.

ΑWΣ Σεχυριτψ Μετριχσ αρε mονιτορεδ ανδ αναλψζεδ ιν αχχορδανχε ωιτη
ΙΣΟ 27001 στανδαρδ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 Αννεξ Α, δοmαιν 16 φορ φυρτηερ
δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ
το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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Dεχεmβερ 2015

Χοντρολ Γρουπ

ΧΙD

Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Dατα Θυαλιτψ ανδ
Ιντεγριτψ

ΣΤΑ−
01.1

Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Ινχιδεντ
Ρεπορτινγ

ΣΤΑ−
02.1

Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Νετωορκ /
Ινφραστρυχτυρε
Σερϖιχεσ
Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Προϖιδερ
Ιντερναλ
Ασσεσσmεντσ
Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Τηιρδ Παρτψ
Αγρεεmεντσ

ΣΤΑ−
03.1

Dο ψου χολλεχτ χαπαχιτψ ανδ
υσε δατα φορ αλλ ρελεϖαντ
χοmπονεντσ οφ ψουρ χλουδ
σερϖιχε οφφερινγ?

ΣΤΑ−
03.2

Dο ψου προϖιδε τεναντσ ωιτη
χαπαχιτψ πλαννινγ ανδ υσε
ρεπορτσ?

ΣΤΑ−
04.1

Dο ψου περφορm αννυαλ
ιντερναλ ασσεσσmεντσ οφ
χονφορmανχε ανδ
εφφεχτιϖενεσσ οφ ψουρ πολιχιεσ,
προχεδυρεσ, ανδ συππορτινγ
mεασυρεσ ανδ mετριχσ?

ΑWΣ προχυρεmεντ ανδ συππλψ χηαιν τεαm mαινταιν ρελατιονσηιπσ ωιτη
αλλ ΑWΣ συππλιερσ.

Dο ψου σελεχτ ανδ mονιτορ
ουτσουρχεδ προϖιδερσ ιν
χοmπλιανχε ωιτη λαωσ ιν τηε
χουντρψ ωηερε τηε δατα ισ
προχεσσεδ, στορεδ ανδ
τρανσmιττεδ?
Dο ψου σελεχτ ανδ mονιτορ
ουτσουρχεδ προϖιδερσ ιν
χοmπλιανχε ωιτη λαωσ ιν τηε
χουντρψ ωηερε τηε δατα
οριγινατεσ?

Περσοννελ σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ φορ τηιρδ−παρτψ προϖιδερσ συππορτινγ
ΑWΣ σψστεmσ ανδ δεϖιχεσ αρε εσταβλισηεδ ιν α Μυτυαλ Νον−Dισχλοσυρε
Agreement between AWS’ parent organization, Amazon.com, and the
ρεσπεχτιϖε τηιρδ−παρτψ προϖιδερ. Τηε Αmαζον Λεγαλ Χουνσελ ανδ τηε
ΑWΣ Προχυρεmεντ τεαm δεφινε ΑWΣ τηιρδ παρτψ προϖιδερ περσοννελ
σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ ιν χοντραχτ αγρεεmεντσ ωιτη τηε τηιρδ παρτψ
προϖιδερ. Αλλ περσονσ ωορκινγ ωιτη ΑWΣ ινφορmατιον mυστ ατ α
mινιmυm, mεετ τηε σχρεενινγ προχεσσ φορ πρε−εmπλοψmεντ βαχκγρουνδ
χηεχκσ ανδ σιγν α Νον−Dισχλοσυρε Αγρεεmεντ (ΝDΑ) πριορ το βεινγ
γραντεδ αχχεσσ το ΑWΣ ινφορmατιον.

ΣΤΑ−
01.2

ΣΤΑ−
05.1

ΣΤΑ−
05.2

Dο ψου ινσπεχτ ανδ αχχουντ
φορ δατα θυαλιτψ ερρορσ ανδ
ασσοχιατεδ ρισκσ, ανδ ωορκ
ωιτη ψουρ χλουδ συππλψ−χηαιν
παρτνερσ το χορρεχτ τηεm?
Dο ψου δεσιγν ανδ
ιmπλεmεντ χοντρολσ το
mιτιγατε ανδ χονταιν δατα
σεχυριτψ ρισκσ τηρουγη προπερ
σεπαρατιον οφ δυτιεσ, ρολε−
βασεδ αχχεσσ, ανδ λεαστ−
πριϖιλεγεδ αχχεσσ φορ αλλ
περσοννελ ωιτηιν ψουρ συππλψ
χηαιν?
Dο ψου mακε σεχυριτψ
ινχιδεντ ινφορmατιον
αϖαιλαβλε το αλλ αφφεχτεδ
χυστοmερσ ανδ προϖιδερσ
περιοδιχαλλψ τηρουγη
ελεχτρονιχ mετηοδσ (ε.γ.
πορταλσ)?

ΣΤΑ−
05.3

Dοεσ λεγαλ χουνσελ ρεϖιεω αλλ
τηιρδ−παρτψ αγρεεmεντσ?

ΣΤΑ−
05.4

Dο τηιρδ−παρτψ αγρεεmεντσ
ινχλυδε προϖισιον φορ τηε
σεχυριτψ ανδ προτεχτιον οφ
ινφορmατιον ανδ ασσετσ?

ΑWΣ Ρεσπονσε
Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οϖερ τηε θυαλιτψ οφ τηειρ δατα
ανδ ποτεντιαλ θυαλιτψ ερρορσ τηατ mαψ αρισε τηρουγη τηειρ υσαγε οφ ΑWΣ
σερϖιχεσ.
Ρεφερ το ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτ φορ σπεχιφιχ δεταιλσ ιν ρελατιον το Dατα Ιντεγριτψ
ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ινχλυδινγ λεαστ πριϖιλεγε αχχεσσ)

ΑWΣ∋ ινχιδεντ ρεσπονσε προγραm, πλανσ ανδ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν
δεϖελοπεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ. Τηε ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ
προϖιδεσ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ.
Τηε ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ mαναγεσ χαπαχιτψ ανδ υτιλιζατιον δατα ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 στανδαρδ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ; Αννεξ Α, δοmαιν 8 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΑWΣ δοεσ νοτ γενεραλλψ ουτσουρχε δεϖελοπmεντ οφ ΑWΣ σερϖιχεσ το
συβχοντραχτορσ.
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Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Συππλψ Χηαιν
Γοϖερνανχε
Ρεϖιεωσ
Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Συππλψ Χηαιν
Μετριχσ

Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ
ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Τηιρδ Παρτψ
Ασσεσσmεντ

Συππλψ Χηαιν
Μαναγεmεντ,
Τρανσπαρενχψ

ΧΙD

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

ΣΤΑ−
05.5

Dο ψου προϖιδε τηε χλιεντ
ωιτη α λιστ ανδ χοπιεσ οφ αλλ
συβ προχεσσινγ αγρεεmεντσ
ανδ κεεπ τηισ υπδατεδ?

ΣΤΑ−
06.1

Dο ψου ρεϖιεω τηε ρισκ
mαναγεmεντ ανδ γοϖερνανχε
προχεσσεσ οφ παρτνερσ το
αχχουντ φορ ρισκσ ινηεριτεδ
φροm οτηερ mεmβερσ οφ τηατ
παρτνερ∋σ συππλψ χηαιν?

ΣΤΑ−
07.1

Αρε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ
εσταβλισηεδ, ανδ συππορτινγ
βυσινεσσ προχεσσεσ ανδ
τεχηνιχαλ mεασυρεσ
ιmπλεmεντεδ, φορ
mαινταινινγ χοmπλετε,
αχχυρατε ανδ ρελεϖαντ
αγρεεmεντσ (ε.γ., ΣΛΑσ)
βετωεεν προϖιδερσ ανδ
χυστοmερσ (τεναντσ)?

ΣΤΑ−
07.2

Dο ψου ηαϖε τηε αβιλιτψ το
mεασυρε ανδ αδδρεσσ νον−
χονφορmανχε οφ προϖισιονσ
ανδ/ορ τερmσ αχροσσ τηε
εντιρε συππλψ χηαιν
(υπστρεαm/δοωνστρεαm)?

ΣΤΑ−
07.3

Χαν ψου mαναγε σερϖιχε−λεϖελ
χονφλιχτσ ορ ινχονσιστενχιεσ
ρεσυλτινγ φροm δισπαρατε
συππλιερ ρελατιονσηιπσ?

ΣΤΑ−
07.4

Dο ψου ρεϖιεω αλλ
αγρεεmεντσ, πολιχιεσ ανδ
προχεσσεσ ατ λεαστ αννυαλλψ?

ΣΤΑ−
08.1

Dο ψου ασσυρε ρεασοναβλε
ινφορmατιον σεχυριτψ αχροσσ
ψουρ ινφορmατιον συππλψ
χηαιν βψ περφορmινγ αν
αννυαλ ρεϖιεω?

ΣΤΑ−
8.2

Dοεσ ψουρ αννυαλ ρεϖιεω
ινχλυδε αλλ παρτνερσ/τηιρδ−
παρτψ προϖιδερσ υπον ωηιχη
ψουρ ινφορmατιον συππλψ
χηαιν δεπενδσ?

ΣΤΑ−
09.1

Dο ψου περmιτ τεναντσ το
περφορm ινδεπενδεντ
ϖυλνεραβιλιτψ ασσεσσmεντσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

ΑWΣ mαινταινσ φορmαλ αγρεεmεντσ ωιτη κεψ τηιρδ παρτψ συππλιερσ ανδ
ιmπλεmεντσ αππροπριατε ρελατιονσηιπ mαναγεmεντ mεχηανισmσ ιν λινε
ωιτη τηειρ ρελατιονσηιπ το τηε βυσινεσσ. ΑWΣ∋ τηιρδ παρτψ mαναγεmεντ
προχεσσεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ αυδιτορσ ασ παρτ οφ ΑWΣ ονγοινγ
χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ ανδ ΙΣΟ 27001.

Χυστοmερσ χαν ρεθυεστ περmισσιον το χονδυχτ σχανσ οφ τηειρ χλουδ
infrastructure as long as they are limited to the customer’s instances
ανδ δο νοτ ϖιολατε τηε ΑWΣ Αχχεπταβλε Υσε Πολιχψ. Αδϖανχε αππροϖαλ φορ
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ΧΙD

ανδ
Αχχουνταβιλιτψ
Τηιρδ Παρτψ
Αυδιτσ

ΣΤΑ−
09.2

Τηρεατ ανδ
ςυλνεραβιλιτψ
Μαναγεmεντ
Αντιϖιρυσ /
Μαλιχιουσ
Σοφτωαρε

ΤςΜ
−01.1

Τηρεατ ανδ
ςυλνεραβιλιτψ
Μαναγεmεντ
ςυλνεραβιλιτψ /
Πατχη
Μαναγεmεντ

Τηρεατ ανδ
ςυλνεραβιλιτψ
Μαναγεmεντ
Μοβιλε Χοδε

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ
Dο ψου ηαϖε εξτερναλ τηιρδ
παρτψ σερϖιχεσ χονδυχτ
ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ ανδ
περιοδιχ πενετρατιον τεστσ ον
ψουρ αππλιχατιονσ ανδ
νετωορκσ?
Dο ψου ηαϖε αντι−mαλωαρε
προγραmσ τηατ συππορτ ορ
χοννεχτ το ψουρ χλουδ σερϖιχε
οφφερινγσ ινσταλλεδ ον αλλ οφ
ψουρ σψστεmσ?

ΤςΜ
−01.2

Dο ψου ενσυρε τηατ σεχυριτψ
τηρεατ δετεχτιον σψστεmσ
υσινγ σιγνατυρεσ, λιστσ ορ
βεηαϖιοραλ παττερνσ αρε
υπδατεδ αχροσσ αλλ
ινφραστρυχτυρε χοmπονεντσ
ωιτηιν ινδυστρψ αχχεπτεδ
τιmε φραmεσ?

ΤςΜ
−02.1

Dο ψου χονδυχτ νετωορκ−
λαψερ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ
ρεγυλαρλψ ασ πρεσχριβεδ βψ
ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ?

ΤςΜ
−
02.2

Dο ψου χονδυχτ αππλιχατιον−
λαψερ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ
ρεγυλαρλψ ασ πρεσχριβεδ βψ
ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ?

ΤςΜ
−
02.3

Dο ψου χονδυχτ λοχαλ
οπερατινγ σψστεm−λαψερ
ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ ρεγυλαρλψ
ασ πρεσχριβεδ βψ ινδυστρψ
βεστ πραχτιχεσ?

ΤςΜ
−
02.4

Wιλλ ψου mακε τηε ρεσυλτσ οφ
ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ αϖαιλαβλε
το τεναντσ ατ τηειρ ρεθυεστ?

ΤςΜ
−
02.5

Dο ψου ηαϖε α χαπαβιλιτψ το
ραπιδλψ πατχη ϖυλνεραβιλιτιεσ
αχροσσ αλλ οφ ψουρ χοmπυτινγ
δεϖιχεσ, αππλιχατιονσ ανδ
σψστεmσ?

ΤςΜ
−
02.6

Wιλλ ψου προϖιδε ψουρ ρισκ−
βασεδ σψστεmσ πατχηινγ τιmε
φραmεσ το ψουρ τεναντσ υπον
ρεθυεστ?

ΤςΜ
−03.1

Ισ mοβιλε χοδε αυτηοριζεδ
βεφορε ιτσ ινσταλλατιον ανδ
υσε, ανδ τηε χοδε
χονφιγυρατιον χηεχκεδ, το
ενσυρε τηατ τηε αυτηοριζεδ
mοβιλε χοδε οπερατεσ
αχχορδινγ το α χλεαρλψ δεφινεδ
σεχυριτψ πολιχψ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε
τηεσε τψπεσ οφ σχανσ χαν βε ινιτιατεδ βψ συβmιττινγ α ρεθυεστ ϖια τηε
ΑWΣ ςυλνεραβιλιτψ / Πενετρατιον Τεστινγ Ρεθυεστ Φορm.
ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ ενγαγεσ ινδεπενδεντ σεχυριτψ φιρmσ το περφορm
εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ τηρεατ ασσεσσmεντσ. Τηε ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ
προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ
ΑWΣ.
ΑWΣ∋ προγραm, προχεσσεσ ανδ προχεδυρεσ το mαναγινγ αντιϖιρυσ /
mαλιχιουσ σοφτωαρε ισ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ. Ρεφερ το
ΑWΣ ΣΟΧ ρεπορτσ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ.
Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 12 φορ
αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν
ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον
στανδαρδ.

Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ οφ τηειρ οων γυεστ οπερατινγ σψστεmσ, σοφτωαρε
ανδ αππλιχατιονσ ανδ αρε ρεσπονσιβλε φορ περφορmινγ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ
ανδ πατχηινγ οφ τηειρ οων σψστεmσ. Χυστοmερσ χαν ρεθυεστ περmισσιον
το χονδυχτ σχανσ οφ τηειρ χλουδ ινφραστρυχτυρε ασ λονγ ασ τηεψ αρε λιmιτεδ
το τηε χυστοmερ∋σ ινστανχεσ ανδ δο νοτ ϖιολατε τηε ΑWΣ Αχχεπταβλε Υσε
Πολιχψ. ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ σχανσ αλλ Ιντερνετ−φαχινγ σερϖιχε ενδποιντ
ΙΠ αδδρεσσεσ φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ. ΑWΣ Σεχυριτψ νοτιφιεσ τηε αππροπριατε
παρτιεσ το ρεmεδιατε ανψ ιδεντιφιεδ ϖυλνεραβιλιτιεσ. ΑWΣ∋ οων
mαιντενανχε ανδ σψστεm πατχηινγ γενεραλλψ δο νοτ ιmπαχτ χυστοmερσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Χλουδ Σεχυριτψ Wηιτεπαπερ φορ φυρτηερ ινφορmατιον −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001
στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 12 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν
ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ
ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mαναγε χλιεντ ανδ mοβιλε αππλιχατιονσ το τηειρ
οων ρεθυιρεmεντσ.
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ΧΙD
ΤςΜ
−
03.2

Χονσενσυσ Ασσεσσmεντ
Θυεστιονσ

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ Ρεσπονσε

Ισ αλλ υναυτηοριζεδ mοβιλε
χοδε πρεϖεντεδ φροm
εξεχυτινγ?
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Αππενδιξ Β: ΑWΣ αλιγνmεντ ωιτη τηε Αυστραλιαν Σιγναλσ
Dιρεχτορατε (ΑΣD) Χλουδ Χοmπυτινγ Σεχυριτψ Χονσιδερατιονσ
Τηε Χλουδ Χοmπυτινγ Σεχυριτψ Χονσιδερατιονσ ωασ χρεατεδ το ασσιστ αγενχιεσ ιν περφορmινγ α ρισκ ασσεσσmεντ
οφ σερϖιχεσ οφφερεδ βψ Χλουδ Σερϖιχε Προϖιδερσ. Τηε φολλοωινγ προϖιδεσ ΑWΣ αλιγνmεντ το τηε Σεχυριτψ
Χονσιδερατιονσ, πυβλισηεδ ον Σεπτεmβερ 2012. Φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ ρεφερ το:
ηττπ://ωωω.ασδ.γοϖ.αυ/πυβλιχατιονσ/χσοχπροτεχτ/Χλουδ_Χοmπυτινγ_Σεχυριτψ_Χονσιδερατιονσ.πδφ
Κεψ Αρεα
Μαινταινινγ
Αϖαιλαβιλιτψ
ανδ Βυσινεσσ
Φυνχτιοναλιτψ

Θυεστιονσ
α. Βυσινεσσ χριτιχαλιτψ οφ
δατα ορ φυνχτιοναλιτψ. Αm Ι
mοϖινγ βυσινεσσ χριτιχαλ
δατα ορ φυνχτιοναλιτψ το τηε
χλουδ?
b. Vendor’s business
χοντινυιτψ ανδ δισαστερ
ρεχοϖερψ πλαν. Χαν Ι
τηορουγηλψ ρεϖιεω α χοπψ
of the vendor’s business
χοντινυιτψ ανδ δισαστερ
ρεχοϖερψ πλαν τηατ χοϖερσ
τηε αϖαιλαβιλιτψ ανδ
ρεστορατιον οφ βοτη mψ δατα
and the vendor’s services
τηατ Ι υσε? Ηοω mυχη τιmε
δοεσ ιτ τακε φορ mψ δατα
ανδ τηε σερϖιχεσ τηατ Ι υσε
το βε ρεχοϖερεδ αφτερ α
δισαστερ, ανδ δο τηε
vendor’s other customers
τηατ αρε λαργερ ανδ παψ
mορε mονεψ τηαν mε γετ
πριοριτιζατιον?

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ χοντεντ. Χυστοmερσ
αρε ρεσπονσιβλε φορ τηε χλασσιφιχατιον ανδ υσε οφ τηειρ χοντεντ.

ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα. ΑWΣ προϖιδεσ
χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε
γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ αχροσσ mυλτιπλε Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν
εαχη ρεγιον. Εαχη Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε ισ δεσιγνεδ ασ αν ινδεπενδεντ φαιλυρε
ζονε. Ιν χασε οφ φαιλυρε, αυτοmατεδ προχεσσεσ mοϖε χυστοmερ δατα τραφφιχ
αωαψ φροm τηε αφφεχτεδ αρεα.
ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2 ρεπορτ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ. ΙΣΟ 27001 στανδαρδ
Αννεξ Α, δοmαιν 11. 2 προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ
ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον.
Χυστοmερσ υτιλιζε ΑWΣ το εναβλε φαστερ δισαστερ ρεχοϖερψ οφ τηειρ χριτιχαλ ΙΤ
σψστεmσ ωιτηουτ ινχυρρινγ τηε ινφραστρυχτυρε εξπενσε οφ α σεχονδ πηψσιχαλ
σιτε. Τηε ΑWΣ χλουδ συππορτσ mανψ ποπυλαρ δισαστερ ρεχοϖερψ (DΡ)
architectures from “pilot light” environments that are ready to scale up at
a moment’s notice to “hot standby” environments that enable rapid
φαιλοϖερ. Το λεαρν mορε αβουτ Dισαστερ Ρεχοϖερψ ον ΑWΣ ϖισιτ
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/δισαστερ−ρεχοϖερψ/.
ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη τηε χαπαβιλιτψ το ιmπλεmεντ α ροβυστ
χοντινυιτψ πλαν, ινχλυδινγ τηε υτιλιζατιον οφ φρεθυεντ σερϖερ ινστανχε βαχκ−
υπσ, δατα ρεδυνδανχψ ρεπλιχατιον, ανδ mυλτι−ρεγιον/αϖαιλαβιλιτψ ζονε
δεπλοψmεντ αρχηιτεχτυρεσ. ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε
ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ
αχροσσ mυλτιπλε Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν εαχη ρεγιον. Εαχη Αϖαιλαβιλιτψ
Ζονε ισ δεσιγνεδ ασ αν ινδεπενδεντ φαιλυρε ζονε. Ιν χασε οφ φαιλυρε,
αυτοmατεδ προχεσσεσ mοϖε χυστοmερ δατα τραφφιχ αωαψ φροm τηε αφφεχτεδ
αρεα.
ΑWΣ δατα χεντερσ ινχορπορατε πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ ενϖιρονmενταλ
ρισκσ. AWS’ πηψσιχαλ προτεχτιον αγαινστ ενϖιρονmενταλ ρισκσ ηασ βεεν
ϖαλιδατεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ ανδ ηασ βεεν χερτιφιεδ ασ βεινγ ιν
αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27002 βεστ πραχτιχεσ. Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ,
Αννεξ Α δοmαιν 9.1 ανδ τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ φορ αδδιτιοναλ
ινφορmατιον.
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χοmmον ποιντσ οφ φαιλυρε
ωιτη τηε φιρστ ϖενδορ?
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ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ χοντεντ ανδ ιτ ισ τηε
customer’s ρεσπονσιβιλιτψ το mαναγε τηειρ δατα βαχκυπ πλανσ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mοϖε δατα ασ νεεδεδ ον ανδ οφφ ΑWΣ στοραγε.
ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ σερϖιχε φορ Σ3 αχχελερατεσ mοϖινγ λαργε αmουντσ οφ
δατα ιντο ανδ ουτ οφ ΑWΣ υσινγ πορταβλε στοραγε δεϖιχεσ φορ τρανσπορτ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το περφορm τηειρ οων βαχκυπσ το ταπεσ υσινγ τηειρ
οων ταπε βαχκυπ σερϖιχε προϖιδερ. Ηοωεϖερ, α ταπε βαχκυπ ισ νοτ α σερϖιχε
προϖιδεδ βψ ΑWΣ. Αmαζον Σ3 σερϖιχε ισ δεσιγνεδ το δριϖε τηε λικελιηοοδ οφ
δατα λοσσ το νεαρ ζερο περχεντ ανδ τηε δυραβιλιτψ εθυιϖαλεντ οφ mυλτι−σιτε
χοπιεσ οφ δατα οβϕεχτσ ισ αχηιεϖεδ τηρουγη δατα στοραγε ρεδυνδανχψ. Φορ
ινφορmατιον ον δατα δυραβιλιτψ ανδ ρεδυνδανχψ, πλεασε ρεφερ το τηε ΑWΣ
ωεβσιτε.
ΑWΣ οφφερσ α ρανγε οφ χλουδ χοmπυτινγ σερϖιχεσ το συππορτ Dισαστερ
Ρεχοϖερψ. Το λεαρν mορε αβουτ Dισαστερ Ρεχοϖερψ ον ΑWΣ ϖισιτ
ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/δισαστερ−ρεχοϖερψ/.

δ. Μψ βυσινεσσ χοντινυιτψ
ανδ δισαστερ ρεχοϖερψ πλαν.
Wιλλ Ι σπενδ αδδιτιοναλ
mονεψ το ρεπλιχατε mψ δατα
ορ βυσινεσσ φυνχτιοναλιτψ
ωιτη α σεχονδ ϖενδορ τηατ
υσεσ α διφφερεντ δατα χεντερ
ανδ ιδεαλλψ ηασ νο χοmmον
ποιντσ οφ φαιλυρε ωιτη τηε
φιρστ ϖενδορ? Τηισ
ρεπλιχατιον σηουλδ
πρεφεραβλψ βε χονφιγυρεδ το
automatically “failover”, σο
that if one vendor’s
σερϖιχεσ βεχοmε
υναϖαιλαβλε, χοντρολ ισ
αυτοmατιχαλλψ ανδ
σmοοτηλψ τρανσιτιονεδ το
τηε οτηερ ϖενδορ.

Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα. Χυστοmερσ χαν
εξπορτ τηειρ ΑΜΙσ ανδ υσε τηεm ον πρεmισε ορ ατ ανοτηερ προϖιδερ
(συβϕεχτ το σοφτωαρε λιχενσινγ ρεστριχτιονσ). Ρεφερ το τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ
Σεχυριτψ Προχεσσεσ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mοϖε δατα ασ νεεδεδ ον ανδ οφφ ΑWΣ στοραγε.
ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ σερϖιχε φορ Σ3 αχχελερατεσ mοϖινγ λαργε αmουντσ οφ
δατα ιντο ανδ ουτ οφ ΑWΣ υσινγ πορταβλε στοραγε δεϖιχεσ φορ τρανσπορτ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το περφορm τηειρ οων βαχκυπσ το ταπεσ υσινγ τηειρ
οων ταπε βαχκυπ σερϖιχε προϖιδερ. Ηοωεϖερ, α ταπε βαχκυπ ισ νοτ α σερϖιχε
προϖιδεδ βψ ΑWΣ.
ΑWΣ δατα χεντερσ αρε βυιλτ ιν χλυστερσ ιν ϖαριουσ γλοβαλ ρεγιονσ. Αλλ δατα
centers are online and serving customers; no data center is “cold.” In case
οφ φαιλυρε, αυτοmατεδ προχεσσεσ mοϖε χυστοmερ δατα τραφφιχ αωαψ φροm τηε
αφφεχτεδ αρεα. Χορε αππλιχατιονσ αρε δεπλοψεδ ιν αν Ν+1 χονφιγυρατιον, σο
τηατ ιν τηε εϖεντ οφ α δατα χεντερ φαιλυρε, τηερε ισ συφφιχιεντ χαπαχιτψ το
εναβλε τραφφιχ το βε λοαδ−βαλανχεδ το τηε ρεmαινινγ σιτεσ. ΑWΣ προϖιδεσ
χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε
γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ αχροσσ mυλτιπλε Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν
εαχη ρεγιον. Εαχη Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε ισ δεσιγνεδ ασ αν ινδεπενδεντ φαιλυρε
ζονε. Τηισ mεανσ τηατ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ αρε πηψσιχαλλψ σεπαρατεδ ωιτηιν α
τψπιχαλ mετροπολιταν ρεγιον ανδ αρε λοχατεδ ιν λοωερ ρισκ φλοοδ πλαινσ
(σπεχιφιχ φλοοδ ζονε χατεγοριζατιον ϖαριεσ βψ Ρεγιον). Ιν αδδιτιον το
δισχρετε υνιντερρυπταβλε ποωερ συππλψ (ΥΠΣ) ανδ ονσιτε βαχκυπ
γενερατιον φαχιλιτιεσ, τηεψ αρε εαχη φεδ ϖια διφφερεντ γριδσ φροm ινδεπενδεντ
υτιλιτιεσ το φυρτηερ ρεδυχε σινγλε ποιντσ οφ φαιλυρε. Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ αρε αλλ
ρεδυνδαντλψ χοννεχτεδ το mυλτιπλε τιερ−1 τρανσιτ προϖιδερσ. Χυστοmερσ
σηουλδ αρχηιτεχτ τηειρ ΑWΣ υσαγε το τακε αδϖανταγε οφ mυλτιπλε Ρεγιονσ
ανδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ. Dιστριβυτινγ αππλιχατιονσ αχροσσ mυλτιπλε
Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ρεmαιν ρεσιλιεντ ιν τηε φαχε οφ
mοστ φαιλυρε mοδεσ ινχλυδινγ νατυραλ δισαστερσ ορ σψστεm φαιλυρεσ.
ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2 ρεπορτ προϖιδεσ φυρτηερ δεταιλσ. ΙΣΟ 27001 στανδαρδ
Αννεξ Α, δοmαιν 11. 2 προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ
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Θυεστιονσ

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ
27001 χερτιφιχατιον.

ε. Μψ νετωορκ χοννεχτιϖιτψ
το τηε χλουδ. Ισ τηε νετωορκ
χοννεχτιϖιτψ βετωεεν mψ
agency’s users and the
vendor’s network adequate
ιν τερmσ οφ αϖαιλαβιλιτψ,
τραφφιχ τηρουγηπυτ
(βανδωιδτη), δελαψσ
(λατενχψ) ανδ παχκετ λοσσ?

Χυστοmερσ χαν αλσο χηοοσε τηειρ νετωορκ πατη το ΑWΣ φαχιλιτιεσ, ινχλυδινγ
mυλτιπλε ςΠΝ ενδποιντσ ιν εαχη ΑWΣ Ρεγιον. Ιν αδδιτιον, ΑWΣ Dιρεχτ
Χοννεχτ mακεσ ιτ εασψ το εσταβλιση α δεδιχατεδ νετωορκ χοννεχτιον φροm
ψουρ πρεmισεσ το ΑWΣ. Υσινγ ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ, ψου χαν εσταβλιση
πριϖατε χοννεχτιϖιτψ βετωεεν ΑWΣ ανδ ψουρ δατα χεντερ, οφφιχε, ορ
χολοχατιον ενϖιρονmεντ, ωηιχη ιν mανψ χασεσ χαν ρεδυχε ψουρ νετωορκ
χοστσ, ινχρεασε βανδωιδτη τηρουγηπυτ, ανδ προϖιδε α mορε χονσιστεντ
νετωορκ εξπεριενχε τηαν Ιντερνετ−βασεδ χοννεχτιονσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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f. Vendor’s guarantee of
αϖαιλαβιλιτψ. Dοεσ τηε
Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ
(ΣΛΑ
γυαραντεε τηατ τηε ϖενδορ
ωιλλ προϖιδε αδεθυατε
σψστεm αϖαιλαβιλιτψ αν
θυαλιτψ οφ σερϖιχε,
υσινγ τηειρ ροβυστ σψστεm
αρχηιτεχτυρε ανδ βυσινεσσ
προχεσσεσ?
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ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ δοεσ χοmmιτ το ηιγη λεϖελσ οφ αϖαιλαβιλιτψ ιν ιτσ σερϖιχε λεϖελ
αγρεεmεντσ (ΣΛΑσ). Φορ εξαmπλε, Αmαζον ΕΧ2 χοmmιτσ το αννυαλ υπτιmε
περχενταγε οφ ατ λεαστ 99.95% δυρινγ τηε σερϖιχε ψεαρ. Αmαζον Σ3 χοmmιτσ
το mοντηλψ υπτιmε περχενταγε οφ ατ λεαστ 99.99% Σερϖιχε χρεδιτσ αρε
προϖιδεδ ιν τηε χασε τηεσε αϖαιλαβιλιτψ mετριχσ αρε νοτ mετ.
Χυστοmερσ σηουλδ αρχηιτεχτ τηειρ ΑWΣ υσαγε το τακε αδϖανταγε οφ mυλτιπλε
Ρεγιονσ ανδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ. Dιστριβυτινγ αππλιχατιονσ αχροσσ mυλτιπλε
Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ρεmαιν ρεσιλιεντ ιν τηε φαχε οφ
mοστ φαιλυρε mοδεσ ινχλυδινγ νατυραλ δισαστερσ ορ σψστεm φαιλυρεσ.
ΑWΣ υτιλιζεσ αυτοmατεδ mονιτορινγ σψστεmσ το προϖιδε α ηιγη λεϖελ οφ
σερϖιχε περφορmανχε ανδ αϖαιλαβιλιτψ. Προαχτιϖε mονιτορινγ ισ αϖαιλαβλε
τηρουγη α ϖαριετψ οφ ονλινε τοολσ βοτη φορ ιντερναλ ανδ εξτερναλ υσε.
Σψστεmσ ωιτηιν ΑWΣ αρε εξτενσιϖελψ ινστρυmεντεδ το mονιτορ κεψ
οπερατιοναλ mετριχσ. Αλαρmσ αρε χονφιγυρεδ το νοτιφψ οπερατιονσ ανδ
mαναγεmεντ περσοννελ ωηεν εαρλψ ωαρνινγ τηρεσηολδσ αρε χροσσεδ ον κεψ
οπερατιοναλ mετριχσ. Αν ον−χαλλ σχηεδυλε ισ υσεδ συχη τηατ περσοννελ αρε
αλωαψσ αϖαιλαβλε το ρεσπονδ το οπερατιοναλ ισσυεσ. Τηισ ινχλυδεσ α παγερ
σψστεm σο αλαρmσ αρε θυιχκλψ ανδ ρελιαβλψ χοmmυνιχατεδ το οπερατιονσ
περσοννελ.
ΑWΣ Νετωορκ Μαναγεmεντ ισ ρεγυλαρλψ ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ−
παρτψ αυδιτορσ ασ α παρτ οφ ΑWΣ ονγοινγ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ,
ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠσm.

γ. Ιmπαχτ οφ ουταγεσ. Χαν Ι
τολερατε τηε mαξιmυm
ποσσιβλε δοωντιmε οφ τηε
ΣΛΑ? Αρε τηε σχηεδυλεδ
ουταγε ωινδοωσ αχχεπταβλε
βοτη ιν δυρατιον ανδ τιmε
οφ δαψ, ορ ωιλλ σχηεδυλεδ
ουταγεσ ιντερφερε ωιτη mψ
χριτιχαλ βυσινεσσ προχεσσεσ?

ΑWΣ δοεσ νοτ ρεθυιρε σψστεmσ το βε βρουγητ οφφλινε το περφορm ρεγυλαρ
mαιντενανχε ανδ σψστεm πατχηινγ. AWS’ οων mαιντενανχε ανδ σψστεm
πατχηινγ γενεραλλψ δο νοτ ιmπαχτ χυστοmερσ. Μαιντενανχε οφ ινστανχεσ
τηεmσελϖεσ ισ χοντρολλεδ βψ τηε χυστοmερ.

η. ΣΛΑ ινχλυσιον οφ
σχηεδυλεδ ουταγεσ. Dοεσ
τηε ΣΛΑ γυαραντεεδ
αϖαιλαβιλιτψ
περχενταγε ινχλυδε
σχηεδυλεδ ουταγεσ?
ι. ΣΛΑ χοmπενσατιον. Dοεσ
τηε ΣΛΑ αδεθυατελψ ρεφλεχτ
τηε αχτυαλ δαmαγε χαυσεδ
βψ α βρεαχη οφ τηε ΣΛΑ
συχη ασ υνσχηεδυλεδ
δοωντιmε ορ δατα λοσσ?

ΑWΣ δοεσ νοτ οπερατε αν ενϖιρονmεντ ωιτη σχηεδυλεδ ουταγε ασ ΑWΣ
προϖιδεσ χυστοmερσ τηε αβιλιτψ το αρχηιτεχτ τηειρ ενϖιρονmεντ το τακε
αδϖανταγε οφ mυλτιπλε Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ανδ ρεγιονσ.

ΑWΣ προϖιδεσ χυστοmερ ρεmυνερατιον φορ λοσσεσ τηεψ mαψ ινχυρ δυε το
ουταγεσ ιν αλιγνmεντ ωιτη AWS’ Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ.
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ϕ. Dατα ιντεγριτψ ανδ
αϖαιλαβιλιτψ. Ηοω δοεσ τηε
ϖενδορ ιmπλεmεντ
mεχηανισmσ
συχη ασ ρεδυνδανχψ ανδ
οφφσιτε βαχκυπσ το πρεϖεντ
χορρυπτιον ορ λοσσ οφ mψ
δατα, ανδ γυαραντεε βοτη
τηε ιντεγριτψ ανδ τηε
αϖαιλαβιλιτψ οφ mψ δατα?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ δατα ιντεγριτψ χοντρολσ ασ δεσχριβεδ ιν ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ
προϖιδεσ ρεασοναβλε ασσυρανχε τηατ δατα ιντεγριτψ ισ mαινταινεδ τηρουγη
αλλ πηασεσ ινχλυδινγ τρανσmισσιον, στοραγε ανδ προχεσσινγ.
Ιν αδδιτιον, ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 12.2 φορ φυρτηερ
ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
Dατα χεντερσ αρε βυιλτ ιν χλυστερσ ιν ϖαριουσ γλοβαλ ρεγιονσ. ΑWΣ προϖιδεσ
χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε
γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ αχροσσ mυλτιπλε Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν
εαχη ρεγιον. Χυστοmερσ σηουλδ αρχηιτεχτ τηειρ ΑWΣ υσαγε το τακε
αδϖανταγε οφ mυλτιπλε Ρεγιονσ ανδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ.
Ψου χηοοσε ωηερε το στορε ψουρ δατα βψ σπεχιφψινγ α ρεγιον (φορ Αmαζον
Σ3) ορ αν αϖαιλαβιλιτψ ζονε ωιτηιν α ρεγιον (φορ ΕΒΣ). Dατα στορεδ ιν
Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (Αmαζον ΕΒΣ) ισ ρεδυνδαντλψ στορεδ ιν
mυλτιπλε πηψσιχαλ λοχατιονσ ασ παρτ οφ νορmαλ οπερατιον οφ τηοσε σερϖιχεσ
ανδ ατ νο αδδιτιοναλ χηαργε. Ηοωεϖερ, Αmαζον ΕΒΣ ρεπλιχατιον ισ στορεδ
ωιτηιν τηε σαmε αϖαιλαβιλιτψ ζονε, νοτ αχροσσ mυλτιπλε ζονεσ.
Αmαζον Σ3 προϖιδεσ α ηιγηλψ δυραβλε στοραγε ινφραστρυχτυρε. Οβϕεχτσ αρε
ρεδυνδαντλψ στορεδ ον mυλτιπλε δεϖιχεσ αχροσσ mυλτιπλε φαχιλιτιεσ ιν αν
Αmαζον Σ3 Ρεγιον. Ονχε στορεδ, Αmαζον Σ3 mαινταινσ τηε δυραβιλιτψ οφ
οβϕεχτσ βψ θυιχκλψ δετεχτινγ ανδ ρεπαιρινγ ανψ λοστ ρεδυνδανχψ. Αmαζον
Σ3 αλσο ρεγυλαρλψ ϖεριφιεσ τηε ιντεγριτψ οφ δατα στορεδ υσινγ χηεχκσυmσ. Ιφ
χορρυπτιον ισ δετεχτεδ, ιτ ισ ρεπαιρεδ υσινγ ρεδυνδαντ δατα. Dατα στορεδ ιν
Σ3 ισ δεσιγνεδ το προϖιδε 99.999999999% δυραβιλιτψ ανδ 99.99%
αϖαιλαβιλιτψ οφ οβϕεχτσ οϖερ α γιϖεν ψεαρ.
Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ ωηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ

κ. Dατα ρεστορατιον. Ιφ Ι
αχχιδενταλλψ δελετε α φιλε,
εmαιλ ορ οτηερ δατα, ηοω
mυχη
τιmε δοεσ ιτ τακε φορ mψ
δατα το βε παρτιαλλψ ορ φυλλψ
ρεστορεδ φροm βαχκυπ, ανδ
ισ τηε mαξιmυm
αχχεπταβλε τιmε χαπτυρεδ
ιν τηε ΣΛΑ?
λ. Σχαλαβιλιτψ. Ηοω mυχη
αϖαιλαβλε σπαρε χοmπυτινγ
ρεσουρχεσ δοεσ τηε ϖενδορ
προϖιδε το εναβλε mψ υσαγε
of the vendor’s services to
σχαλε ατ σηορτ νοτιχε?

ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα. ΑWΣ προϖιδεσ
χυστοmερσ τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε
γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ αχροσσ mυλτιπλε Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ωιτηιν
εαχη ρεγιον.

Τηε ΑWΣ χλουδ ισ διστριβυτεδ, ηιγηλψ σεχυρε ανδ ρεσιλιεντ, γιϖινγ
χυστοmερσ λαργε σχαλινγ ποτεντιαλ. Χυστοmερσ mαψ σχαλε υπ ορ δοων,
παψινγ φορ ονλψ ωηατ τηεψ υσε.
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Προτεχτινγ
Dατα φροm
Υναυτηοριζεδ
Αχχεσσ βψ α
Τηιρδ Παρτψ

Θυεστιονσ
m. Χηανγινγ ϖενδορ. Ιφ Ι
ωαντ το mοϖε mψ δατα το
mψ αγενχψ ορ το α διφφερεντ
ϖενδορ, ορ ιφ τηε ϖενδορ
συδδενλψ βεχοmεσ
βανκρυπτ ορ οτηερωισε
θυιτσ τηε χλουδ βυσινεσσ,
ηοω δο Ι γετ αχχεσσ το mψ
δατα ιν α ϖενδορ−νευτραλ
φορmατ το αϖοιδ ϖενδορ
λοχκ−ιν? Ηοω χοοπερατιϖε
ωιλλ τηε ϖενδορ βε? Ηοω δο
Ι ενσυρε τηατ mψ δατα ισ
περmανεντλψ δελετεδ φροm
the vendor’s storage
mεδια? Φορ Πλατφορm ασ α
Σερϖιχε, ωηιχη στανδαρδσ
δοεσ τηε ϖενδορ υσε τηατ
φαχιλιτατε πορταβιλιτψ ανδ
ιντεροπεραβιλιτψ το εασιλψ
mοϖε mψ αππλιχατιον το α
διφφερεντ ϖενδορ ορ το mψ
αγενχψ?
α. Χηοιχε οφ χλουδ
δεπλοψmεντ mοδελ. Αm Ι
χονσιδερινγ υσινγ α
ποτεντιαλλψ λεσσ
σεχυρε πυβλιχ χλουδ, α
ποτεντιαλλψ mορε σεχυρε
ηψβριδ χλουδ ορ χοmmυνιτψ
χλουδ, ορ α ποτεντιαλλψ
mοστ σεχυρε πριϖατε χλουδ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα. Χυστοmερσ χαν
εξπορτ τηειρ ΑΜΙσ ανδ υσε τηεm ον πρεmισε ορ ατ ανοτηερ προϖιδερ
(συβϕεχτ το σοφτωαρε λιχενσινγ ρεστριχτιονσ). Ρεφερ το τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ
Σεχυριτψ Προχεσσεσ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το mοϖε δατα ασ νεεδεδ ον ανδ οφφ ΑWΣ στοραγε.
ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ σερϖιχε φορ Σ3 αχχελερατεσ mοϖινγ λαργε αmουντσ οφ
δατα ιντο ανδ ουτ οφ ΑWΣ υσινγ πορταβλε στοραγε δεϖιχεσ φορ τρανσπορτ.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το περφορm τηειρ οων βαχκυπσ το ταπεσ υσινγ τηειρ
οων ταπε βαχκυπ σερϖιχε προϖιδερ. Ηοωεϖερ, α ταπε βαχκυπ ισ νοτ α σερϖιχε
προϖιδεδ βψ ΑWΣ.

AWS’ Compliance and Security teams have established an information
σεχυριτψ φραmεωορκ ανδ πολιχιεσ βασεδ ον τηε Χοντρολ Οβϕεχτιϖεσ φορ
Ινφορmατιον ανδ ρελατεδ Τεχηνολογψ (ΧΟΒΙΤ) φραmεωορκ. Τηε ΑWΣ
σεχυριτψ φραmεωορκ ιντεγρατεσ τηε ΙΣΟ 27002 βεστ πραχτιχεσ ανδ τηε ΠΧΙ
Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδ.
Ρεφερ το ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ. ΑWΣ προϖιδεσ τηιρδ−παρτψ
αττεστατιονσ, χερτιφιχατιονσ, Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1) Τψπε ΙΙ
ρεπορτ ανδ οτηερ ρελεϖαντ χοmπλιανχε ρεπορτσ διρεχτλψ το ουρ χυστοmερσ
υνδερ ΝDΑ.
Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) λετσ ψου προϖισιον α λογιχαλλψ
ισολατεδ σεχτιον οφ τηε Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ (ΑWΣ) Χλουδ ωηερε ψου χαν
λαυνχη ΑWΣ ρεσουρχεσ ιν α ϖιρτυαλ νετωορκ τηατ ψου δεφινε. Ψου ηαϖε
χοmπλετε χοντρολ οϖερ ψουρ ϖιρτυαλ νετωορκινγ ενϖιρονmεντ, ινχλυδινγ
σελεχτιον οφ ψουρ οων ΙΠ αδδρεσσ ρανγε, χρεατιον οφ συβνετσ, ανδ
χονφιγυρατιον οφ ρουτε ταβλεσ ανδ νετωορκ γατεωαψσ. Ψου χαν εασιλψ
χυστοmιζε τηε νετωορκ χονφιγυρατιον φορ ψουρ Αmαζον ςΠΧ. Φορ εξαmπλε,
ψου χαν χρεατε α πυβλιχ−φαχινγ συβνετ φορ ψουρ ωεβσερϖερσ τηατ ηασ αχχεσσ
το τηε Ιντερνετ, ανδ πλαχε ψουρ βαχκενδ σψστεmσ συχη ασ δαταβασεσ ορ
αππλιχατιον σερϖερσ ιν α πριϖατε−φαχινγ συβνετ ωιτη νο Ιντερνετ αχχεσσ. Ψου
χαν λεϖεραγε mυλτιπλε λαψερσ οφ σεχυριτψ, ινχλυδινγ σεχυριτψ γρουπσ ανδ
νετωορκ αχχεσσ χοντρολ λιστσ, το ηελπ χοντρολ αχχεσσ το Αmαζον ΕΧ2
ινστανχεσ ιν εαχη συβνετ.
Αδδιτιοναλλψ, ψου χαν χρεατε α Ηαρδωαρε ςιρτυαλ Πριϖατε Νετωορκ (ςΠΝ)
χοννεχτιον βετωεεν ψουρ χορπορατε δατα χεντερ ανδ ψουρ ςΠΧ ανδ λεϖεραγε
τηε ΑWΣ χλουδ ασ αν εξτενσιον οφ ψουρ χορπορατε δατα χεντερ
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Θυεστιονσ
β. Σενσιτιϖιτψ οφ mψ δατα.
Ισ mψ δατα το βε στορεδ ορ
προχεσσεδ ιν τηε χλουδ
χλασσιφιεδ, σενσιτιϖε,
πριϖατε, ορ δατα τηατ ισ
πυβλιχλψ αϖαιλαβλε συχη ασ
ινφορmατιον φροm mψ
πυβλιχ ωεβ σιτε? Dοεσ τηε
αγγρεγατιον οφ mψ δατα
mακε ιτ mορε σενσιτιϖε
τηαν ανψ ινδιϖιδυαλ
πιεχε οφ δατα? Φορ
εξαmπλε, τηε σενσιτιϖιτψ
mαψ ινχρεασε ιφ στορινγ α
σιγνιφιχαντ αmουντ οφ
δατα, ορ στορινγ α ϖαριετψ οφ
δατα τηατ ιφ χοmπροmισεδ
ωουλδ φαχιλιτατε ιδεντιτψ
τηεφτ. Ιφ τηερε
ισ α δατα χοmπροmισε,
χουλδ Ι δεmονστρατε mψ
δυε διλιγενχε το σενιορ
mαναγεmεντ, γοϖερνmεντ
οφφιχιαλσ ανδ τηε πυβλιχ?
χ. Λεγισλατιϖε οβλιγατιονσ.
Wηατ οβλιγατιονσ δο Ι ηαϖε
το προτεχτ ανδ mαναγε mψ
δατα υνδερ ϖαριουσ
λεγισλατιον, φορ εξαmπλε τηε
Πριϖαχψ Αχτ, τηε Αρχηιϖεσ
Αχτ, ασ ωελλ ασ οτηερ
λεγισλατιον σπεχιφιχ το τηε
τψπε οφ δατα? Wιλλ τηε
ϖενδορ χοντραχτυαλλψ
αχχεπτ αδηερινγ το τηεσε
οβλιγατιονσ το ηελπ mε
ενσυρε τηατ τηε οβλιγατιονσ
αρε mετ το τηε σατισφαχτιον
οφ τηε Αυστραλιαν
Γοϖερνmεντ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ οφ τηειρ δατα ανδ mαψ
ιmπλεmεντ α στρυχτυρεδ δατα−χλασσιφιχατιον προγραm το mεετ τηειρ
ρεθυιρεmεντσ.

ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν ρεσπονσιβιλιτψ το ενσυρε τηειρ υσαγε οφ ΑWΣ ισ
ωιτηιν χοmπλιανχε οφ αππλιχαβλε λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ. ΑWΣ χοmmυνιχατεσ
ιτσ σεχυριτψ ανδ χοντρολ ενϖιρονmεντ το χυστοmερσ τηρουγη ινδυστρψ
χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ, ωηιτε παπερσ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) ανδ προϖιδινγ χερτιφιχατιονσ, ρεπορτσ
ανδ οτηερ ρελεϖαντ δοχυmεντατιον διρεχτλψ το ΑWΣ χυστοmερσ.
ΑWΣ ηασ πυβλισηεδ α ωηιτεπαπερ ον υσινγ ΑWΣ ιν τηε χοντεξτ οφ
Αυστραλιαν πριϖαχψ χονσιδερατιονσ, αϖαιλαβλε ηερε.
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Θυεστιονσ
δ. Χουντριεσ ωιτη αχχεσσ
το mψ δατα. Ιν ωηιχη
χουντριεσ ισ mψ δατα
στορεδ,
βαχκεδ υπ ανδ προχεσσεδ?
Wηιχη φορειγν χουντριεσ
δοεσ mψ δατα τρανσιτ? Ιν
ωηιχη χουντριεσ ισ τηε
φαιλοϖερ ορ ρεδυνδαντ δατα
χεντερσ? Wιλλ τηε ϖενδορ
νοτιφψ mε ιφ τηε ανσωερσ το
τηεσε θυεστιονσ
χηανγε?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ χυστοmερσ χηοοσε τηε ΑWΣ Ρεγιον ορ ρεγιονσ ιν ωηιχη τηειρ χοντεντ
ανδ σερϖερσ ωιλλ βε λοχατεδ. Τηισ αλλοωσ χυστοmερσ ωιτη γεογραπηιχ
σπεχιφιχ ρεθυιρεmεντσ το εσταβλιση ενϖιρονmεντσ ιν α λοχατιον οφ τηειρ
χηοιχε. ΑWΣ χυστοmερσ ιν Αυστραλια χαν χηοοσε το δεπλοψ τηειρ ΑWΣ
σερϖιχεσ εξχλυσιϖελψ ιν τηε Ασια Παχιφιχ (Σψδνεψ) ρεγιον ανδ στορε τηειρ
χοντεντ ονσηορε ιν Αυστραλια. Ιφ τηε χυστοmερ mακεσ τηισ χηοιχε, τηειρ
χοντεντ ωιλλ βε λοχατεδ ιν Αυστραλια υνλεσσ τηε χυστοmερ χηοοσεσ το mοϖε
τηε δατα. Χυστοmερσ χαν ρεπλιχατε ανδ βαχκ υπ χοντεντ ιν mορε τηαν ονε
ρεγιον, βυτ ΑWΣ δοεσ νοτ mοϖε ορ ρεπλιχατε χυστοmερ χοντεντ ουτσιδε οφ
the customer’s chosen region or regions.
ΑWΣ ισ ϖιγιλαντ αβουτ χυστοmερσ∋ σεχυριτψ ανδ δοεσ νοτ δισχλοσε ορ mοϖε
δατα ιν ρεσπονσε το α ρεθυεστ φροm τηε Αυστραλιαν, Υ.Σ. ορ οτηερ
γοϖερνmεντ υνλεσσ λεγαλλψ ρεθυιρεδ το δο σο ιν ορδερ το χοmπλψ ωιτη α
λεγαλλψ ϖαλιδ ανδ βινδινγ ορδερ, συχη ασ α συβποενα ορ α χουρτ ορδερ, ορ ασ
ισ οτηερωισε ρεθυιρεδ βψ αππλιχαβλε λαω. Νον−Υ.Σ. γοϖερνmενταλ ορ
ρεγυλατορψ βοδιεσ τψπιχαλλψ mυστ υσε ρεχογνιζεδ ιντερνατιοναλ προχεσσεσ,
συχη ασ Μυτυαλ Λεγαλ Ασσιστανχε Τρεατιεσ ωιτη τηε Υ.Σ. γοϖερνmεντ, το
οβταιν ϖαλιδ ανδ βινδινγ ορδερσ. Αδδιτιοναλλψ, ουρ πραχτιχε ισ το νοτιφψ
χυστοmερσ ωηερε πραχτιχαβλε βεφορε δισχλοσινγ τηειρ χοντεντ σο τηεψ χαν
σεεκ προτεχτιον φροm δισχλοσυρε, υνλεσσ ωε αρε λεγαλλψ πρεϖεντεδ φροm
δοινγ σο.
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Θυεστιονσ
ε. Dατα ενχρψπτιον
τεχηνολογιεσ. Αρε ηαση
αλγοριτηmσ, ενχρψπτιον
αλγοριτηmσ
ανδ κεψ λενγτησ δεεmεδ
αππροπριατε βψ τηε DΣD
ΙΣΜ υσεδ το προτεχτ mψ
δατα ωηεν ιτ ισ ιν τρανσιτ
οϖερ α νετωορκ, ανδ
στορεδ ον βοτη τηε
vendor’s computers and on
βαχκυπ mεδια? Τηε
αβιλιτψ το ενχρψπτ δατα
ωηιλε ιτ ισ βεινγ προχεσσεδ
by the vendor’s computers
ισ στιλλ αν εmεργινγ
τεχηνολογψ ανδ ισ αν αρεα
οφ χυρρεντ ρεσεαρχη βψ
ινδυστρψ ανδ αχαδεmια. Ισ
τηε ενχρψπτιον δεεmεδ
στρονγ ενουγη το προτεχτ
mψ δατα φορ τηε δυρατιον οφ
τιmε τηατ mψ δατα ισ
σενσιτιϖε?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ νεαρλψ
αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ, ΣιmπλεDΒ ανδ ΕΧ2. ςΠΧ σεσσιονσ αρε
αλσο ενχρψπτεδ. Αmαζον Σ3 αλσο οφφερσ Σερϖερ Σιδε Ενχρψπτιον ασ αν οπτιον
φορ χυστοmερσ. Χυστοmερσ mαψ αλσο υσε τηιρδ−παρτψ ενχρψπτιον
τεχηνολογιεσ. Ιντερναλλψ, ΑWΣ εσταβλισηεσ ανδ mαναγεσ χρψπτογραπηιχ κεψσ
φορ ρεθυιρεδ χρψπτογραπηψ εmπλοψεδ ωιτηιν τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε. ΑWΣ
προδυχεσ, χοντρολσ ανδ διστριβυτεσ σψmmετριχ χρψπτογραπηιχ κεψσ υσινγ
ΝΙΣΤ αππροϖεδ κεψ mαναγεmεντ τεχηνολογψ ανδ προχεσσεσ ιν τηε ΑWΣ
ινφορmατιον σψστεm. Αν ΑWΣ δεϖελοπεδ σεχυρε κεψ ανδ χρεδεντιαλ
mαναγερ ισ υσεδ το χρεατε, προτεχτ ανδ διστριβυτε σψmmετριχ κεψσ ανδ ισ
υσεδ το σεχυρε ανδ διστριβυτε: ΑWΣ χρεδεντιαλσ νεεδεδ ον ηοστσ, ΡΣΑ
πυβλιχ/πριϖατε κεψσ ανδ Ξ.509 Χερτιφιχατιονσ.
ΑWΣ χρψπτογραπηιχ προχεσσεσ αρε ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ−παρτψ
αυδιτορσ φορ ουρ χοντινυεδ χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ
ΦεδΡΑΜΠσm.
Τηε ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ σερϖιχε αλλοωσ ψου το προτεχτ ψουρ ενχρψπτιον κεψσ
ωιτηιν ΗΣΜσ δεσιγνεδ ανδ ϖαλιδατεδ το γοϖερνmεντ στανδαρδσ φορ σεχυρε
κεψ mαναγεmεντ. Ψου χαν σεχυρελψ γενερατε, στορε, ανδ mαναγε τηε
χρψπτογραπηιχ κεψσ υσεδ φορ δατα ενχρψπτιον συχη τηατ τηεψ αρε αχχεσσιβλε
ονλψ βψ ψου. ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ ηελπσ ψου χοmπλψ ωιτη στριχτ κεψ
mαναγεmεντ ρεθυιρεmεντσ ωιτηουτ σαχριφιχινγ αππλιχατιον περφορmανχε.
Τηε ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ σερϖιχε ωορκσ ωιτη Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ
(ςΠΧ). ΧλουδΗΣΜσ αρε προϖισιονεδ ινσιδε ψουρ ςΠΧ ωιτη αν ΙΠ αδδρεσσ
τηατ ψου σπεχιφψ, προϖιδινγ σιmπλε ανδ πριϖατε νετωορκ χοννεχτιϖιτψ το
ψουρ Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (ΕΧ2) ινστανχεσ. Πλαχινγ ΧλουδΗΣΜσ
νεαρ ψουρ ΕΧ2 ινστανχεσ δεχρεασεσ νετωορκ λατενχψ, ωηιχη χαν ιmπροϖε
αππλιχατιον περφορmανχε. ΑWΣ προϖιδεσ δεδιχατεδ ανδ εξχλυσιϖε αχχεσσ το
ΧλουδΗΣΜσ, ισολατεδ φροm οτηερ ΑWΣ χυστοmερσ. Αϖαιλαβλε ιν mυλτιπλε
Ρεγιονσ ανδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ (ΑΖσ), ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ αλλοωσ ψου το αδδ
σεχυρε ανδ δυραβλε κεψ στοραγε το ψουρ Αmαζον ΕΧ2 αππλιχατιονσ.

φ. Μεδια σανιτιζατιον.
Wηατ προχεσσεσ αρε υσεδ το
σανιτιζε τηε στοραγε mεδια
στορινγ mψ δατα ατ ιτσ ενδ
οφ λιφε, ανδ αρε τηε
προχεσσεσ δεεmεδ
αππροπριατε βψ τηε DΣD
ΙΣΜ?

Wηεν α στοραγε δεϖιχε ηασ ρεαχηεδ τηε ενδ οφ ιτσ υσεφυλ λιφε, ΑWΣ
προχεδυρεσ ινχλυδε α δεχοmmισσιονινγ προχεσσ τηατ ισ δεσιγνεδ το πρεϖεντ
χυστοmερ δατα φροm βεινγ εξποσεδ το υναυτηοριζεδ ινδιϖιδυαλσ. ΑWΣ υσεσ
τηε τεχηνιθυεσ δεταιλεδ ιν DοD 5220.22−M (“Natιοναλ Ινδυστριαλ Σεχυριτψ
Program Operating Manual “) or NIST 800−88 (“Guidelines for Media
Sanitization”) to destroy data as part of the decommissioning process. If a
ηαρδωαρε δεϖιχε ισ υναβλε το βε δεχοmmισσιονεδ υσινγ τηεσε προχεδυρεσ,
τηε δεϖιχε ωιλλ βε δεγαυσσεδ ορ πηψσιχαλλψ δεστροψεδ ιν αχχορδανχε ωιτη
ινδυστρψ−στανδαρδ πραχτιχεσ. Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ
Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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Θυεστιονσ
g. Vendor’s remoτε
mονιτορινγ ανδ
mαναγεmεντ. Dοεσ τηε
ϖενδορ mονιτορ,
αδmινιστερ ορ mαναγε τηε
χοmπυτερσ τηατ στορε ορ
προχεσσ mψ δατα? Ιφ ψεσ, ισ
τηισ περφορmεδ
ρεmοτελψ φροm φορειγν
χουντριεσ ορ φροm
Αυστραλια? Χαν τηε ϖενδορ
προϖιδε πατχη χοmπλιανχε
ρεπορτσ ανδ οτηερ δεταιλσ
αβουτ τηε σεχυριτψ οφ
ωορκστατιονσ υσεδ το
περφορm τηισ ωορκ, ανδ
ωηατ
χοντρολσ πρεϖεντ τηε
vendor’s employees from
υσινγ υντρυστωορτηψ
περσοναλλψ οωνεδ λαπτοπσ?
η. Μψ mονιτορινγ ανδ
mαναγεmεντ. Χαν Ι υσε
mψ εξιστινγ τοολσ φορ
ιντεγριτψ
χηεχκινγ, χοmπλιανχε
χηεχκινγ, σεχυριτψ
mονιτορινγ ανδ νετωορκ
mαναγεmεντ, το οβταιν
ϖισιβιλιτψ οφ αλλ mψ σψστεmσ
ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηεσε
σψστεmσ αρε λοχατεδ
λοχαλλψ ορ ιν
τηε χλουδ? Dο Ι ηαϖε το
λεαρν το υσε αδδιτιοναλ
τοολσ προϖιδεδ βψ τηε
ϖενδορ? Dοεσ τηε
ϖενδορ εϖεν προϖιδε συχη α
mεχηανισm φορ mε το
περφορm mονιτορινγ?
ι. Dατα οωνερσηιπ. Dο Ι
ρεταιν λεγαλ οωνερσηιπ οφ
mψ δατα, ορ δοεσ ιτ βελονγ
το
τηε ϖενδορ ανδ mαψ βε
χονσιδερεδ αν ασσετ φορ σαλε
βψ λιθυιδατορσ ιφ τηε ϖενδορ
δεχλαρεσ
βανκρυπτχψ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Μοϖινγ ΙΤ ινφραστρυχτυρε το ΑWΣ σερϖιχεσ χρεατεσ α mοδελ οφ σηαρεδ
ρεσπονσιβιλιτψ βετωεεν τηε χυστοmερ ανδ ΑWΣ. Τηισ σηαρεδ mοδελ χαν ηελπ
relieve customer’s operational burden as AWS operates, manages and
χοντρολσ τηε χοmπονεντσ φροm τηε ηοστ οπερατινγ σψστεm ανδ
ϖιρτυαλιζατιον λαψερ δοων το τηε πηψσιχαλ σεχυριτψ οφ τηε φαχιλιτιεσ ιν ωηιχη
τηε σερϖιχε οπερατεσ. Τηε χυστοmερ ασσυmεσ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ
mαναγεmεντ οφ τηε γυεστ οπερατινγ σψστεm (ινχλυδινγ υπδατεσ ανδ
σεχυριτψ πατχηεσ), οτηερ ασσοχιατεδ αππλιχατιον σοφτωαρε ασ ωελλ ασ τηε
χονφιγυρατιον οφ τηε ΑWΣ προϖιδεδ σεχυριτψ γρουπ φιρεωαλλ.

ΑWΣ Χλουδωατχη προϖιδεσ mονιτορινγ φορ ΑWΣ χλουδ ρεσουρχεσ ανδ τηε
αππλιχατιονσ χυστοmερσ ρυν ον ΑWΣ. Ρεφερ το
αωσ.αmαζον.χοm/χλουδωατχη φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ αλσο πυβλισηεσ
ουρ mοστ υπ−το−τηε−mινυτε ινφορmατιον ον σερϖιχε αϖαιλαβιλιτψ ον τηε
Σερϖιχε Ηεαλτη Dασηβοαρδ. Ρεφερ το στατυσ.αωσ.αmαζον.χοm.
Τηε ΑWΣ Τρυστεδ Αδϖισορ ινσπεχτσ ψουρ ΑWΣ ενϖιρονmεντ ανδ mακεσ
ρεχοmmενδατιονσ ωηεν οππορτυνιτιεσ εξιστ το σαϖε mονεψ, ιmπροϖε
σψστεm περφορmανχε ανδ ρελιαβιλιτψ, ορ ηελπ χλοσε σεχυριτψ γαπ.

ΑWΣ χυστοmερσ ρεταιν οωνερσηιπ ανδ χοντρολ οφ τηειρ δατα. ΑWΣ ονλψ υσεσ
εαχη customer’s content to provide the AWS services selected by each
χυστοmερ το τηατ χυστοmερ ανδ δοεσ νοτ υσε χυστοmερ χοντεντ φορ ανψ
σεχονδαρψ πυρποσεσ. ΑWΣ τρεατσ αλλ χυστοmερ χοντεντ τηε σαmε ανδ ηασ
νο ινσιγητ ασ το ωηατ τψπε οφ χοντεντ τηε χυστοmερ χηοοσεσ το στορε ιν
ΑWΣ. ΑWΣ σιmπλψ mακεσ αϖαιλαβλε τηε χοmπυτε, στοραγε, δαταβασε ανδ
νετωορκινγ σερϖιχεσ σελεχτεδ βψ χυστοmερ – ΑWΣ δοεσ νοτ ρεθυιρε αχχεσσ
το χυστοmερ χοντεντ το προϖιδε ιτσ σερϖιχεσ.
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Θυεστιονσ
ϕ. Γατεωαψ τεχηνολογιεσ.
Wηατ τεχηνολογιεσ δοεσ τηε
ϖενδορ υσε το χρεατε α
σεχυρε γατεωαψ
ενϖιρονmεντ? Εξαmπλεσ
ινχλυδε φιρεωαλλσ, τραφφιχ
φλοω φιλτερσ, χοντεντ φιλτερσ,
ανδ αντιϖιρυσ σοφτωαρε ανδ
δατα διοδεσ ωηερε
αππροπριατε.

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Τηε ΑWΣ νετωορκ προϖιδεσ σιγνιφιχαντ προτεχτιον αγαινστ τραδιτιοναλ
νετωορκ σεχυριτψ ισσυεσ ανδ χυστοmερσ χαν ιmπλεmεντ φυρτηερ προτεχτιον.
Ρεφερ το τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ ωηιτεπαπερ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.

κ. Γατεωαψ χερτιφιχατιον.
Is the vendor’s gateway
ενϖιρονmεντ χερτιφιεδ
αγαινστ
γοϖερνmεντ σεχυριτψ
στανδαρδσ ανδ ρεγυλατιονσ?

ΑWΣ οβταινσ χερταιν ινδυστρψ χερτιφιχατιονσ ανδ ινδεπενδεντ τηιρδ−παρτψ
αττεστατιονσ ωηιχη ινχλυδε τηε ΑWΣ Γατεωαψ ενϖιρονmεντ.

λ. Εmαιλ χοντεντ φιλτερινγ.
Φορ εmαιλ Σοφτωαρε ασ α
Σερϖιχε, δοεσ τηε ϖενδορ
προϖιδε χυστοmιζαβλε εmαιλ
χοντεντ φιλτερινγ τηατ χαν
enforce my agency’s email
χοντεντ πολιχψ?

Α Χυστοmερ χαν υτιλιζε α σψστεm το ηοστ ε−mαιλ χαπαβιλιτιεσ, ηοωεϖερ ιν
τηατ χασε ιτ ισ τηε Χυστοmερ∋σ ρεσπονσιβιλιτψ το εmπλοψ τηε αππροπριατε
λεϖελσ οφ σπαm ανδ mαλωαρε προτεχτιον ατ ε−mαιλ εντρψ ανδ εξιτ ποιντσ ανδ
υπδατε σπαm ανδ mαλωαρε δεφινιτιονσ ωηεν νεω ρελεασεσ αρε mαδε
αϖαιλαβλε.

Αmαζον ασσετσ (ε.γ. λαπτοπσ) αρε χονφιγυρεδ ωιτη αντι−ϖιρυσ σοφτωαρε τηατ
ινχλυδεσ ε−mαιλ φιλτερινγ ανδ mαλωαρε δετεχτιον.
ΑWΣ Νετωορκ Φιρεωαλλ mαναγεmεντ ανδ Αmαζον∋σ αντι−ϖιρυσ προγραm αρε
ρεϖιεωεδ βψ ινδεπενδεντ τηιρδ−παρτψ αυδιτορσ ασ α παρτ οφ ΑWΣ ονγοινγ
χοmπλιανχε ωιτη ΣΟΧ, ΠΧΙ DΣΣ, ΙΣΟ 27001 ανδ ΦεδΡΑΜΠσm.
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Θυεστιονσ
m. Πολιχιεσ ανδ προχεσσεσ
supporting the vendor’s IT
σεχυριτψ ποστυρε. Χαν Ι
ηαϖε δεταιλσ οφ ηοω τηε
vendor’s computer and
νετωορκ σεχυριτψ ποστυρε ισ
συππορτεδ βψ πολιχιεσ ανδ
προχεσσεσ ινχλυδινγ τηρεατ
ανδ ρισκ ασσεσσmεντσ,
ονγοινγ ϖυλνεραβιλιτψ
mαναγεmεντ, α χηανγε
mαναγεmεντ προχεσσ τηατ
ινχορπορατεσ σεχυριτψ,
πενετρατιον τεστινγ,
λογγινγ ανδ ρεγυλαρ λογ
αναλψσισ, υσε οφ σεχυριτψ
προδυχτσ ενδορσεδ βψ τηε
Αυστραλιαν Γοϖερνmεντ,
ανδ χοmπλιανχε ωιτη
Αυστραλιαν γοϖερνmεντ
σεχυριτψ στανδαρδσ ανδ
ρεγυλατιονσ?

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ βψ ΑWΣ Ινφορmατιον
Σεχυριτψ βασεδ υπον τηε ΧΟΒΙΤ φραmεωορκ, ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ ανδ τηε
ΠΧΙ DΣΣ ρεθυιρεmεντσ.

ν. Τεχηνολογιεσ
supporting the vendor’s IT
σεχυριτψ ποστυρε. Χαν Ι
ηαϖε δεταιλσ
of how the vendor’s
χοmπυτερ ανδ νετωορκ
σεχυριτψ ποστυρε ισ
συππορτεδ βψ διρεχτ
τεχηνιχαλ χοντρολσ
ινχλυδινγ τιmελψ
αππλιχατιον οφ σεχυριτψ
πατχηεσ, ρεγυλαρλψ υπδατεδ
αντιϖιρυσ σοφτωαρε, δεφενσε
ιν
δεπτη mεχηανισmσ το
προτεχτ αγαινστ υνκνοων
ϖυλνεραβιλιτιεσ, ηαρδενεδ
οπερατινγ σψστεmσ ανδ
σοφτωαρε αππλιχατιονσ
χονφιγυρεδ ωιτη τηε
στρονγεστ ποσσιβλε σεχυριτψ
σεττινγσ, ιντρυσιον
δετεχτιον
ανδ πρεϖεντιον σψστεmσ,

ΑWΣ προϖιδεσ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ, χερτιφιχατιονσ, Σερϖιχε Οργανιζατιον
Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1) Τψπε ΙΙ ρεπορτ ανδ οτηερ ρελεϖαντ χοmπλιανχε ρεπορτσ
διρεχτλψ το ουρ χυστοmερσ υνδερ ΝDΑ.

ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ. Ιν αδδιτιον
ΑWΣ πυβλισηεσ α ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ. Ρεφερ το τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ φορ
φυρτηερ δεταιλσ. Τηε ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε ωηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
ΑWΣ χυστοmερσ αρε αβλε το ιδεντιφψ κεψ χοντρολσ mαναγεδ βψ ΑWΣ. Κεψ
controls are critical to the customer’s control environment and require an
εξτερναλ αττεστατιον οφ τηε οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ τηεσε κεψ χοντρολσ ιν
ορδερ το χοmπλψ ωιτη χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ—συχη ασ τηε αννυαλ
φινανχιαλ αυδιτ. Φορ τηισ πυρποσε, ΑWΣ πυβλισηεσ α ωιδε ρανγε οφ σπεχιφιχ
ΙΤ χοντρολσ ιν ιτσ Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1) Τψπε ΙΙ ρεπορτ.
Τηε ΣΟΧ 1 ρεπορτ, φορmερλψ τηε Στατεmεντ ον Αυδιτινγ Στανδαρδσ (ΣΑΣ)
Νο. 70, Σερϖιχε Οργανιζατιονσ ρεπορτ ανδ φορmερλψ ρεφερρεδ το ασ τηε
Στατεmεντ ον Στανδαρδσ φορ Αττεστατιον Ενγαγεmεντσ Νο. 16 (ΣΣΑΕ 16)
ρεπορτ, ισ α ωιδελψ ρεχογνιζεδ αυδιτινγ στανδαρδ δεϖελοπεδ βψ τηε
Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ). Τηε ΣΟΧ 1
αυδιτ ισ αν ιν−δεπτη αυδιτ οφ βοτη τηε δεσιγν ανδ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ οφ
AWS’ defined control objectives and control activities (which include
χοντρολ οβϕεχτιϖεσ ανδ χοντρολ αχτιϖιτιεσ οϖερ τηε παρτ οφ τηε ινφραστρυχτυρε
AWS manages). “Type II” refers to the fact that each of the controls
δεσχριβεδ ιν τηε ρεπορτ αρε νοτ ονλψ εϖαλυατεδ φορ αδεθυαχψ οφ δεσιγν, βυτ
αρε αλσο τεστεδ φορ οπερατινγ εφφεχτιϖενεσσ βψ τηε εξτερναλ αυδιτορ. Βεχαυσε
of the independence and competence of AWS’ external auditor, controls
ιδεντιφιεδ ιν τηε ρεπορτ σηουλδ προϖιδε χυστοmερσ ωιτη α ηιγη λεϖελ οφ
confidence in AWS’ control environment.

ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ σχανσ αλλ Ιντερνετ φαχινγ σερϖιχε ενδποιντ ΙΠ
αδδρεσσεσ φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ (τηεσε σχανσ δο νοτ ινχλυδε χυστοmερ
ινστανχεσ). ΑWΣ Σεχυριτψ νοτιφιεσ τηε αππροπριατε παρτιεσ το ρεmεδιατε ανψ
ιδεντιφιεδ ϖυλνεραβιλιτιεσ. Ιν αδδιτιον, εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ τηρεατ
ασσεσσmεντσ αρε περφορmεδ ρεγυλαρλψ βψ ινδεπενδεντ σεχυριτψ φιρmσ.
Φινδινγσ ανδ ρεχοmmενδατιονσ ρεσυλτινγ φροm τηεσε ασσεσσmεντσ αρε
χατεγοριζεδ ανδ δελιϖερεδ το ΑWΣ λεαδερσηιπ.
Ιν αδδιτιον, τηε ΑWΣ χοντρολ ενϖιρονmεντ ισ συβϕεχτ το ρεγυλαρ ιντερναλ
ανδ εξτερναλ ρισκ ασσεσσmεντσ. ΑWΣ ενγαγεσ ωιτη εξτερναλ χερτιφψινγ
βοδιεσ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτορσ το ρεϖιεω ανδ τεστ τηε ΑWΣ οϖεραλλ
χοντρολ ενϖιρονmεντ.
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Θυεστιονσ
ανδ δατα λοσσ πρεϖεντιον
mεχηανισmσ?

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ

ο. Auditing the vendor’s
ΙΤ σεχυριτψ ποστυρε. Χαν
I audit the vendor’
ιmπλεmεντατιον οφ σεχυριτψ
mεασυρεσ, ινχλυδινγ
περφορmινγ σχανσ ανδ
οτηερ πενετρατιον τεστινγ
οφ
τηε ενϖιρονmεντ προϖιδεδ
το mε? Ιφ τηερε ισ
ϕυστιφιαβλε ρεασον ωηψ
αυδιτινγ ισ νοτ
ποσσιβλε, ωηιχη ρεπυταβλε
τηιρδ παρτψ ηασ περφορmεδ
αυδιτσ ανδ οτηερ
ϖυλνεραβιλιτψ ασσεσσmεντσ?
Wηατ σορτ οφ ιντερναλ
αυδιτσ δοεσ τηε ϖενδορ
περφορm, ανδ ωηιχη
χοmπλιανχε στανδαρδσ ανδ
οτηερ
ρεχοmmενδεδ πραχτιχεσ
φροm organization’s συχη ασ
τηε Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε
αρε υσεδ φορ τηεσε
ασσεσσmεντσ? Χαν Ι
τηορουγηλψ ρεϖιεω α χοπψ
οφ ρεχεντ ρεσυλτινγ ρεπορτσ?

ΑWΣ προϖιδεσ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ, χερτιφιχατιονσ, Σερϖιχε Οργανιζατιον
Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1) Τψπε ΙΙ ρεπορτ ανδ οτηερ ρελεϖαντ χοmπλιανχε ρεπορτσ
διρεχτλψ το ουρ χυστοmερσ υνδερ ΝDΑ.
Χυστοmερσ χαν ρεθυεστ περmισσιον το χονδυχτ σχανσ οφ τηειρ χλουδ
infrastructure as long as they are limited to the customer’σ ινστανχεσ ανδ
δο νοτ ϖιολατε τηε ΑWΣ Αχχεπταβλε Υσε Πολιχψ. Αδϖανχε αππροϖαλ φορ τηεσε
τψπεσ οφ σχανσ χαν βε ινιτιατεδ βψ συβmιττινγ α ρεθυεστ ϖια τηε ΑWΣ
ςυλνεραβιλιτψ / Πενετρατιον Τεστινγ Ρεθυεστ Φορm.
ΑWΣ Σεχυριτψ ρεγυλαρλψ ενγαγεσ ινδεπενδεντ σεχυριτψ φιρmσ το περφορm
εξτερναλ ϖυλνεραβιλιτψ τηρεατ ασσεσσmεντσ. Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2 ρεπορτ
προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ
ΑWΣ.
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Θυεστιονσ
π. Υσερ αυτηεντιχατιον.
Wηατ ιδεντιτψ ανδ αχχεσσ
mαναγεmεντ σψστεmσ δοεσ
τηε
ϖενδορ συππορτ φορ υσερσ το
λογ ιν το υσε Σοφτωαρε ασ α
Σερϖιχε?

θ. Χεντραλιζεδ χοντρολ οφ
δατα. Wηατ υσερ
τραινινγ, πολιχιεσ ανδ
τεχηνιχαλ
χοντρολσ πρεϖεντ mψ
agency’s users from using
υναππροϖεδ ορ ινσεχυρε
χοmπυτινγ δεϖιχεσ
ωιτηουτ α
τρυστεδ οπερατινγ
ενϖιρονmεντ το στορε ορ
προχεσσ σενσιτιϖε δατα
αχχεσσεδ υσινγ Σοφτωαρε ασ
α Σερϖιχε?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) εναβλεσ ψου το σεχυρελψ
χοντρολ αχχεσσ το ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ φορ ψουρ υσερσ. Υσινγ ΙΑΜ,
ψου χαν χρεατε ανδ mαναγε ΑWΣ υσερσ ανδ γρουπσ ανδ υσε περmισσιονσ το
αλλοω ανδ δενψ τηειρ αχχεσσ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.
ΑWΣ συππορτσ ιδεντιτψ φεδερατιον τηατ mακεσ ιτ εασιερ το mαναγε υσερσ βψ
mαινταινινγ τηειρ ιδεντιτιεσ ιν α σινγλε πλαχε. ΑWΣ ΙΑΜ ινχλυδεσ συππορτ
φορ τηε Σεχυριτψ Ασσερτιον Μαρκυπ Λανγυαγε (ΣΑΜΛ) 2.0, αν οπεν
στανδαρδ υσεδ βψ mανψ ιδεντιτψ προϖιδερσ. Τηισ νεω φεατυρε εναβλεσ
φεδερατεδ σινγλε σιγν−ον, ορ ΣΣΟ, εmποωερινγ υσερσ το λογ ιντο τηε ΑWΣ
Μαναγεmεντ Χονσολε ορ mακε προγραmmατιχ χαλλσ το ΑWΣ ΑΠΙσ, βψ υσινγ
ασσερτιονσ φροm α ΣΑΜΛ−χοmπλιαντ ιδεντιτψ προϖιδερ, συχη ασ Σηιββολετη
ανδ Wινδοωσ Αχτιϖε Dιρεχτορψ Φεδερατιον Σερϖιχεσ.
Ν/Α
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Κεψ Αρεα

Θυεστιονσ
r. Vendor’s physical
σεχυριτψ ποστυρε. Dοεσ τηε
ϖενδορ υσε πηψσιχαλ
σεχυριτψ προδυχτσ ανδ
δεϖιχεσ τηατ αρε ενδορσεδ
βψ τηε Αυστραλιαν
Γοϖερνmεντ? Ηοω ισ τηε
vendor’s physical δατα
χεντερ δεσιγνεδ το πρεϖεντ
τηε ταmπερινγ ορ τηεφτ οφ
σερϖερσ, ινφραστρυχτυρε ανδ
τηε δατα στορεδ τηερεον? Ισ
τhe vendor’s physical data
χεντερ αχχρεδιτεδ βψ αν
αυτηοριτατιϖε τηιρδ παρτψ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Τηε δεφινιτιον οφ ΑWΣ−δεφινεδ λογιχαλ ανδ πηψσιχαλ χοντρολσ ισ δοχυmεντεδ
ιν τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ, ανδ τηε ρεπορτ ισ αϖαιλαβλε φορ ρεϖιεω βψ αυδιτ
ανδ χοmπλιανχε τεαmσ. ΑWΣ ΙΣΟ 27001 ανδ οτηερ χερτιφιχατιονσ αρε αλσο
αϖαιλαβλε φορ αυδιτορσ το ρεϖιεω.
Πηψσιχαλ σεχυριτψ χοντρολσ ινχλυδε βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το περιmετερ χοντρολσ
συχη ασ φενχινγ, ωαλλσ, σεχυριτψ σταφφ, ϖιδεο συρϖειλλανχε, ιντρυσιον
δετεχτιον σψστεmσ ανδ οτηερ ελεχτρονιχ mεανσ. Πηψσιχαλ αχχεσσ ισ στριχτλψ
χοντρολλεδ βοτη ατ τηε περιmετερ ανδ ατ βυιλδινγ ινγρεσσ ποιντσ ανδ
ινχλυδεσ, βυτ ισ νοτ λιmιτεδ το, προφεσσιοναλ σεχυριτψ σταφφ υτιλιζινγ ϖιδεο
συρϖειλλανχε, ιντρυσιον δετεχτιον σψστεmσ, ανδ οτηερ ελεχτρονιχ mεανσ.
Αυτηοριζεδ σταφφ mυστ πασσ τωο−φαχτορ αυτηεντιχατιον α mινιmυm οφ τωο
τιmεσ το αχχεσσ δατα χεντερ φλοορσ. Πηψσιχαλ αχχεσσ ποιντσ το σερϖερ
λοχατιονσ αρε ρεχορδεδ βψ χλοσεδ χιρχυιτ τελεϖισιον χαmερα (ΧΧΤς) ασ
δεφινεδ ιν τηε ΑWΣ Dατα Χεντερ Πηψσιχαλ Σεχυριτψ Πολιχψ. Ιmαγεσ αρε
ρεταινεδ φορ 90 δαψσ, υνλεσσ λιmιτεδ το 30 δαψσ βψ λεγαλ ορ χοντραχτυαλ
οβλιγατιονσ
ΑWΣ προϖιδεσ δατα χεντερ πηψσιχαλ αχχεσσ ανδ ινφορmατιον το αππροϖεδ
εmπλοψεεσ ανδ χοντραχτορσ ωηο ηαϖε α λεγιτιmατε βυσινεσσ νεεδ φορ συχη
πριϖιλεγεσ. Αλλ ϖισιτορσ αρε ρεθυιρεδ το πρεσεντ ιδεντιφιχατιον ανδ αρε σιγνεδ
ιν ανδ εσχορτεδ βψ αυτηοριζεδ σταφφ.
Σεε τηε ΣΟΧ 1 Τψπε ΙΙ ρεπορτ φορ σπεχιφιχ χοντρολσ ρελατεδ το πηψσιχαλ αχχεσσ,
δατα χεντερ αχχεσσ αυτηοριζατιον, ανδ οτηερ ρελατεδ χοντρολσ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 9.1 φορ φυρτηερ
ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.

σ. Σοφτωαρε ανδ ηαρδωαρε
προχυρεmεντ. Wηατ
προχυρεmεντ προχεσσ ισ
υσεδ το ενσυρε τηατ χλουδ
ινφραστρυχτυρε σοφτωαρε ανδ
ηαρδωαρε ηασ βεεν
συππλιεδ βψ α λεγιτιmατε
σουρχε ανδ ηασ νοτ βεεν
mαλιχιουσλψ mοδιφιεδ ιν
τρανσιτ?

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ Ηαρδωαρε ασσετσ αρε
ασσιγνεδ αν οωνερ, τραχκεδ ανδ mονιτορεδ βψ τηε ΑWΣ περσοννελ ωιτη
ΑWΣ προπριεταρψ ινϖεντορψ mαναγεmεντ τοολσ. ΑWΣ προχυρεmεντ ανδ
συππλψ χηαιν τεαm mαινταιν ρελατιονσηιπσ ωιτη αλλ ΑWΣ συππλιερσ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 7.1 φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ αυδιτορ το
χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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Κεψ Αρεα
Προτεχτινγ
Dατα φροm
Υναυτηοριζεδ
Αχχεσσ βψ τηε
Vendor’s
Χυστοmερσ

Dεχεmβερ 2015

Θυεστιονσ
α. Χυστοmερ σεγρεγατιον.
Wηατ ασσυρανχε δο Ι ηαϖε
τηατ τηε ϖιρτυαλιζατιον ανδ
“multi−tenancy”
mεχηανισmσ γυαραντεε
αδεθυατε λογιχαλ ανδ
νετωορκ σεγρεγατιον
βετωεεν mυλτιπλε
τεναντσ, σο τηατ α mαλιχιουσ
χυστοmερ υσινγ τηε σαmε
πηψσιχαλ χοmπυτερ ασ mε
χαννοτ αχχεσσ
mψ δατα?

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Αmαζον ΕΧ2 χυρρεντλψ υτιλιζεσ α ηιγηλψ χυστοmιζεδ ϖερσιον οφ τηε Ξεν
ηψπερϖισορ. Τηε ηψπερϖισορ ισ ρεγυλαρλψ ασσεσσεδ φορ νεω ανδ εξιστινγ
ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ ατταχκ ϖεχτορσ βψ ιντερναλ ανδ εξτερναλ πενετρατιον
τεαmσ, ανδ ισ ωελλ συιτεδ φορ mαινταινινγ στρονγ ισολατιον βετωεεν γυεστ
ϖιρτυαλ mαχηινεσ. Τηε ΑWΣ Ξεν ηψπερϖισορ σεχυριτψ ισ ρεγυλαρλψ εϖαλυατεδ
βψ ινδεπενδεντ αυδιτορσ δυρινγ ασσεσσmεντσ ανδ αυδιτσ.

β. Wεακενινγ mψ σεχυριτψ
ποστυρε. Ηοω ωουλδ υσινγ
the vendor’s cloud
ινφραστρυχτυρε ωεακεν mψ
agency’s existing network
σεχυριτψ ποστυρε? Wουλδ
τηε ϖενδορ αδϖερτισε mε
ασ ονε οφ τηειρ
χυστοmερσ ωιτηουτ mψ
εξπλιχιτ χονσεντ, τηερεβψ
ασσιστινγ αν αδϖερσαρψ
τηατ ισ σπεχιφιχαλλψ
ταργετινγ mε?

ΑWΣ χυστοmερσ αρε χονσιδερεδ χονφιδεντιαλ ανδ ωουλδ νοτ αδϖερτισε
χυστοmερ δεταιλσ ωιτηουτ εξπλιχιτ χονσεντ. Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ
(Αmαζον ςΠΧ) λετσ ψου προϖισιον α λογιχαλλψ ισολατεδ σεχτιον οφ τηε Αmαζον
Wεβ Σερϖιχεσ (ΑWΣ) Χλουδ ωηερε ψου χαν λαυνχη ΑWΣ ρεσουρχεσ ιν α
ϖιρτυαλ νετωορκ τηατ ψου δεφινε. Ψου ηαϖε χοmπλετε χοντρολ οϖερ ψουρ
ϖιρτυαλ νετωορκινγ ενϖιρονmεντ, ινχλυδινγ σελεχτιον οφ ψουρ οων ΙΠ
αδδρεσσ ρανγε, χρεατιον οφ συβνετσ, ανδ χονφιγυρατιον οφ ρουτε ταβλεσ ανδ
νετωορκ γατεωαψσ.

χ. Dεδιχατεδ σερϖερσ. Dο Ι
ηαϖε σοmε χοντρολ οϖερ
ωηιχη πηψσιχαλ χοmπυτερ
ρυνσ mψ ϖιρτυαλ mαχηινεσ?
Χαν Ι παψ εξτρα το ενσυρε
τηατ νο οτηερ χυστοmερ χαν
υσε τηε σαmε πηψσιχαλ
χοmπυτερ ασ mε ε.γ.
δεδιχατεδ σερϖερσ ορ ϖιρτυαλ
πριϖατε χλουδ?
δ. Μεδια σανιτιζατιον.
Wηεν Ι δελετε πορτιονσ οφ
mψ δατα, ωηατ προχεσσεσ
αρε υσεδ το σανιτιζε τηε
στοραγε mεδια βεφορε ιτ ισ
mαδε αϖαιλαβλε το ανοτηερ
χυστοmερ, ανδ αρε τηε
προχεσσεσ δεεmεδ
αππροπριατε βψ τηε DΣD
ΙΣΜ?

ςΠΧ αλλοωσ χυστοmερσ το λαυνχη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ τηατ αρε πηψσιχαλλψ
ισολατεδ ατ τηε ηοστ ηαρδωαρε λεϖελ; τηεψ ωιλλ ρυν ον σινγλε τεναντ
hardware. A VPC can be created with ‘dedicated’ tenancy, in which case aλλ
ινστανχεσ λαυνχηεδ ιντο τηε ςΠΧ ωιλλ υτιλιζε τηισ φεατυρε. Αλτερνατιϖελψ, α
VPC may be created with ‘default’ tenancy, but customers may specify
‘dedicated’ tenancy for particular instances launched into the VPC.

Αλλ δατα στορεδ βψ ΑWΣ ον βεηαλφ οφ χυστοmερσ ηασ στρονγ τεναντ ισολατιον
σεχυριτψ ανδ χοντρολ χαπαβιλιτιεσ. Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ ανδ οωνερσηιπ
οφ τηειρ δατα, τηυσ ιτ ισ τηειρ ρεσπονσιβιλιτψ το χηοοσε το ενχρψπτ τηε δατα.
ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον mεχηανισmσ φορ νεαρλψ
αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. ςΠΧ σεσσιονσ αρε αλσο
ενχρψπτεδ. Αmαζον Σ3 αλσο οφφερσ Σερϖερ Σιδε Ενχρψπτιον ασ αν οπτιον φορ
χυστοmερσ. Ρεφερ το ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Χυστοmερσ ρεταιν οωνερσηιπ ανδ χοντρολ οφ τηειρ χοντεντ ανδ προϖιδε
χυστοmερσ ωιτη τηε αβιλιτψ το δελετε τηειρ δατα.
Wηεν α στοραγε δεϖιχε ηασ ρεαχηεδ τηε ενδ οφ ιτσ υσεφυλ λιφε, ΑWΣ
προχεδυρεσ ινχλυδε α δεχοmmισσιονινγ προχεσσ τηατ ισ δεσιγνεδ το πρεϖεντ
χυστοmερ δατα φροm βεινγ εξποσεδ το υναυτηοριζεδ ινδιϖιδυαλσ. ΑWΣ υσεσ
τηε τεχηνιθυεσ δεταιλεδ ιν DοD 5220.22−M (“National Industrial Security
Program Operating Manual “) or NIST 800−88 (“Guidelines for Media
Sanitization”) to destroy data as part of the decommissioning process. If a
ηαρδωαρε δεϖιχε ισ υναβλε το βε δεχοmmισσιονεδ υσινγ τηεσε προχεδυρεσ,
τηε δεϖιχε ωιλλ βε δεγαυσσεδ ορ πηψσιχαλλψ δεστροψεδ ιν αχχορδανχε ωιτη
ινδυστρψ−στανδαρδ πραχτιχεσ. Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ
Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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Κεψ Αρεα
Προτεχτινγ
Dατα φροm
Υναυτηοριζεδ
Αχχεσσ βψ
Ρογυε ςενδορ
Εmπλοψεεσ

Dεχεmβερ 2015

Θυεστιονσ
α. Dατα ενχρψπτιον κεψ
mαναγεmεντ. Dοεσ τηε
ϖενδορ κνοω τηε πασσωορδ
ορ
κεψ υσεδ το δεχρψπτ mψ
δατα, ορ δο Ι ενχρψπτ ανδ
δεχρψπτ τηε δατα ον mψ
χοmπυτερ σο τηε ϖενδορ
ονλψ
εϖερ ηασ ενχρψπτεδ δατα?
β. ςεττινγ οφ vendor’s
εmπλοψεεσ. Wηατ
περσοννελ εmπλοψmεντ
χηεχκσ ανδ
ϖεττινγ προχεσσεσ δοεσ τηε
ϖενδορ περφορm το ενσυρε
τηατ εmπλοψεεσ αρε
τρυστωορτηψ?
c. Auditing vendor’s
εmπλοψεεσ. Wηατ ροβυστ
ιδεντιτψ ανδ αχχεσσ
mαναγεmεντ
system do the vendor’s
εmπλοψεεσ υσε? Wηατ
αυδιτινγ προχεσσ ισ υσεδ το
λογ ανδ ρεϖιεω τηε αχτιονσ
performed by the vendor’s
εmπλοψεεσ?
δ. ςισιτορσ το δατα χεντερ.
Αρε ϖισιτορσ το δατα χεντερσ
εσχορτεδ ατ αλλ τιmεσ, ανδ
ισ τηε ναmε ανδ οτηερ
περσοναλ δεταιλσ οφ εϖερψ
ϖισιτορ ϖεριφιεδ ανδ
ρεχορδεδ?

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
ΑWΣ Χυστοmερσ mαναγε τηειρ οων ενχρψπτιον υνλεσσ τηεψ αρε υτιλιζινγ
ΑWΣ σερϖερ σιδε ενχρψπτιον σερϖιχε. Ιν τηισ χασε, ΑWΣ δοεσ χρεατε α
υνιθυε ενχρψπτιον κεψ περ τεναντ. Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ
Προχεσσεσ Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

ε. Πηψσιχαλ ταmπερινγ βψ
vendor’s employees. Is
νετωορκ χαβλινγ
προφεσσιοναλλψ
ινσταλλεδ το Αυστραλιαν
στανδαρδσ ορ
ιντερνατιοναλλψ αχχεπταβλε
στανδαρδσ, το ηελπ αϖοιδ
τηε vendor’s employees
φροm αχχιδενταλλψ
χοννεχτινγ χαβλεσ το τηε
ωρονγ χοmπυτερσ, ανδ το
ηελπ ρεαδιλψ
ηιγηλιγητ ανψ δελιβερατε
attempts by the vendor’s
εmπλοψεεσ το ταmπερ ωιτη
τηε χαβλινγ?

Πηψσιχαλ σεχυριτψ χοντρολσ ινχλυδε βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το περιmετερ χοντρολσ
συχη ασ φενχινγ, ωαλλσ, σεχυριτψ σταφφ, ϖιδεο συρϖειλλανχε, ιντρυσιον
δετεχτιον σψστεmσ ανδ οτηερ ελεχτρονιχ mεανσ. Τηισ ινχλυδεσ αππροπριατε
προτεχτιον φορ νετωορκ χαβλεσ.

ΑWΣ χονδυχτσ χριmιναλ βαχκγρουνδ χηεχκσ, ασ περmιττεδ βψ αππλιχαβλε
λαω, ασ παρτ οφ πρε−εmπλοψmεντ σχρεενινγ πραχτιχεσ φορ εmπλοψεεσ
commensurate with the employee’s posiτιον ανδ λεϖελ οφ αχχεσσ το ΑWΣ
φαχιλιτιεσ.

Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ, ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ φορmαλ
πολιχιεσ, προχεδυρεσ το δελινεατε τηε mινιmυm στανδαρδσ φορ λογιχαλ αχχεσσ
το ΑWΣ ρεσουρχεσ. ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2 ρεπορτ ουτλινεσ τηε χοντρολσ ιν πλαχε
το mαναγε αχχεσσ προϖισιονινγ το ΑWΣ ρεσουρχεσ.
Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ ωηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ
δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.

Αλλ ϖισιτορσ ανδ χοντραχτορσ αρε ρεθυιρεδ το πρεσεντ ιδεντιφιχατιον ανδ αρε
σιγνεδ ιν ανδ χοντινυαλλψ εσχορτεδ βψ αυτηοριζεδ σταφφ.
ΑWΣ ονλψ προϖιδεσ δατα χεντερ αχχεσσ ανδ ινφορmατιον το εmπλοψεεσ ανδ
χοντραχτορσ ωηο ηαϖε α λεγιτιmατε βυσινεσσ νεεδ φορ συχη πριϖιλεγεσ. Wηεν
αν εmπλοψεε νο λονγερ ηασ α βυσινεσσ νεεδ φορ τηεσε πριϖιλεγεσ, ηισ ορ ηερ
αχχεσσ ισ ιmmεδιατελψ ρεϖοκεδ, εϖεν ιφ τηεψ χοντινυε το βε αν εmπλοψεε οφ
Αmαζον ορ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ. Αλλ πηψσιχαλ αχχεσσ το δατα χεντερσ βψ
ΑWΣ εmπλοψεεσ ισ ρουτινελψ λογγεδ ανδ αυδιτεδ.

Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2 ρεπορτ προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ
χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ.
Ρεφερ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, Αννεξ Α, δοmαιν 9.1 φορ φυρτηερ
ινφορmατιον. ΑWΣ ηασ βεεν ϖαλιδατεδ ανδ χερτιφιεδ βψ αν ινδεπενδεντ
αυδιτορ το χονφιρm αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιον στανδαρδ.
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Ηανδλινγ
Σεχυριτψ
Ινχιδεντσ

Θυεστιονσ
φ. Vendor’s
συβχοντραχτορσ. Dο τηε
ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ
αππλψ εθυαλλψ το
all of the vendor’s
συβχοντραχτορσ?
α. Τιmελψ ϖενδορ συππορτ.
Ισ τηε ϖενδορ ρεαδιλψ
χονταχταβλε ανδ ρεσπονσιϖε
το ρεθυεστσ φορ συππορτ,
ανδ ισ τηε mαξιmυm
αχχεπταβλε ρεσπονσε τιmε
χαπτυρεδ ιν τηε ΣΛΑ ορ
σιmπλψ α mαρκετινγ χλαιm
τηατ τηε ϖενδορ ωιλλ τρψ
τηειρ βεστ?
Ισ τηε συππορτ προϖιδεδ
λοχαλλψ, ορ φροm α φορειγν
χουντρψ, ορ φροm σεϖεραλ
φορειγν χουντριεσ υσινγ αν
αππροαχη τηατ φολλοωσ τηε
συν? Wηατ mεχηανισm
δοεσ τηε ϖενδορ υσε το
οβταιν α ρεαλ−τιmε
υνδερστανδινγ οφ τηε
σεχυριτψ ποστυρε οφ mψ υσε
οφ the vendor’s services so
τηατ τηε ϖενδορ χαν
προϖιδε συππορτ?
b. Vendor’s incident
ρεσπονσε πλαν. Dοεσ τηε
ϖενδορ ηαϖε α σεχυριτψ
ινχιδεντ ρεσπονσε πλαν τηατ
σπεχιφιεσ ηοω το δετεχτ ανδ
ρεσπονδ το σεχυριτψ
ινχιδεντσ, ιν α ωαψ τηατ ισ
σιmιλαρ το ινχιδεντ
ηανδλινγ προχεδυρεσ
δεταιλεδ ιν τηε DΣD ΙΣΜ?
Χαν Ι τηορουγηλψ ρεϖιεω α
χοπψ?
χ. Training of vendor’s
εmπλοψεεσ. Wηατ
θυαλιφιχατιονσ,
χερτιφιχατιονσ ανδ ρεγυλαρ
ινφορmατιον σεχυριτψ
αωαρενεσσ τραινινγ δο τηε
vendor’s employees
ρεθυιρε, το κνοω ηοω το
use the vendor’s systems in
α σεχυρε mαννερ ανδ το
ιδεντιφψ ποτεντιαλ σεχυριτψ
ινχιδεντσ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Προϖισιονινγ χοντραχτορ / ϖενδορ αχχεσσ ισ mαναγεδ τηε σαmε φορ βοτη
εmπλοψεεσ ανδ χοντραχτορσ, ωιτη ρεσπονσιβιλιτψ σηαρεδ αχροσσ Ηυmαν
Ρεσουρχεσ (ΗΡ), Χορπορατε Οπερατιονσ ανδ Σερϖιχε Οωνερσ. ςενδορσ αρε
συβϕεχτ το τηε σαmε αχχεσσ ρεθυιρεmεντσ ασ εmπλοψεεσ.
ΑWΣ Συππορτ ισ α ονε−ον−ονε, φαστ−ρεσπονσε συππορτ χηαννελ τηατ ισ
σταφφεδ 24ξ7ξ365 ωιτη εξπεριενχεδ ανδ τεχηνιχαλ συππορτ ενγινεερσ. Τηε
σερϖιχε ηελπσ χυστοmερσ οφ αλλ σιζεσ ανδ τεχηνιχαλ αβιλιτιεσ το συχχεσσφυλλψ
υτιλιζε τηε προδυχτσ ανδ φεατυρεσ προϖιδεδ βψ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ.
Αλλ ΑWΣ Συππορτ τιερσ οφφερ χυστοmερσ οφ ΑWΣ Ινφραστρυχτυρε Σερϖιχεσ αν
υνλιmιτεδ νυmβερ οφ συππορτ χασεσ ωιτη παψ−βψ−τηε−mοντη πριχινγ ανδ νο
λονγ−τερm χοντραχτσ. Τηε φουρ τιερσ προϖιδε δεϖελοπερσ ανδ βυσινεσσεσ τηε
φλεξιβιλιτψ το χηοοσε τηε συππορτ τιερσ τηατ mεετ τηειρ σπεχιφιχ νεεδσ.

Τηε Αmαζον Ινχιδεντ Μαναγεmεντ τεαm εmπλοψσ ινδυστρψ−στανδαρδ
διαγνοστιχ προχεδυρεσ το δριϖε ρεσολυτιον δυρινγ βυσινεσσ−ιmπαχτινγ
εϖεντσ. Σταφφ οπερατορσ προϖιδε 24 ξ 7 ξ 365 χοϖεραγε το δετεχτ ινχιδεντσ
ανδ το mαναγε τηε ιmπαχτ ανδ ρεσολυτιον. AWS’ ινχιδεντ ρεσπονσε
προγραm, πλανσ ανδ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη
ΙΣΟ 27001 στανδαρδ. Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2 ρεπορτ προϖιδεσ δεταιλσ ον τηε
σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ.
Τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ ωηιτεπαπερ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ, αλλ ΑWΣ εmπλοψεεσ χοmπλετε
περιοδιχ Ινφορmατιον Σεχυριτψ τραινινγ ωηιχη ρεθυιρεσ αν
αχκνοωλεδγεmεντ το χοmπλετε. Χοmπλιανχε αυδιτσ αρε περιοδιχαλλψ
περφορmεδ το ϖαλιδατε τηατ εmπλοψεεσ υνδερστανδ ανδ φολλοω τηε
εσταβλισηεδ πολιχιεσ. Ρεφερ το ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ
Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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Θυεστιονσ
δ. Νοτιφιχατιον οφ σεχυριτψ
ινχιδεντσ. Wιλλ τηε ϖενδορ
νοτιφψ mε ϖια σεχυρε
χοmmυνιχατιονσ οφ
σεχυριτψ ινχιδεντσ τηατ αρε
mορε σεριουσ τηαν αν
αγρεεδ τηρεσηολδ,
εσπεχιαλλψ ιν
χασεσ ωηερε τηε ϖενδορ
mιγητ βε λιαβλε? Wιλλ τηε
ϖενδορ αυτοmατιχαλλψ
νοτιφψ λαω ενφορχεmεντ ορ
οτηερ αυτηοριτιεσ, ωηο mαψ
χονφισχατε χοmπυτινγ
εθυιπmεντ υσεδ το στορε ορ
προχεσσ mψ δατα?
ε. Εξτεντ οφ ϖενδορ
συππορτ. Ηοω mυχη
ασσιστανχε ωιλλ τηε ϖενδορ
προϖιδε mε
ωιτη ινϖεστιγατιονσ ιφ τηερε
ισ α σεχυριτψ βρεαχη συχη ασ
αν υναυτηοριζεδ δισχλοσυρε
οφ mψ δατα,
ορ ιφ τηερε ισ α νεεδ το
περφορm λεγαλ ελεχτρονιχ
δισχοϖερψ οφ εϖιδενχε?
φ. Μψ αχχεσσ το λογσ. Ηοω
δο Ι οβταιν αχχεσσ το τιmε
σψνχηρονιζεδ αυδιτ λογσ
ανδ οτηερ λογσ το περφορm α
φορενσιχ ινϖεστιγατιον, ανδ
ηοω αρε τηε λογσ χρεατεδ
ανδ στορεδ το βε
συιταβλε εϖιδενχε φορ α
χουρτ οφ λαω?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Νοτιφιχατιον οφ σεχυριτψ ινχιδεντσ αρε ηανδλεδ ον α χασε−βψ−χασε βασισ ανδ
ασ ρεθυιρεδ βψ αππλιχαβλε λαω. Ανψ νοτιφιχατιον ισ περφορmεδ ϖια σεχυρε
χοmmυνιχατιονσ.

ΑWΣ προϖιδεσ ινφραστρυχτυρε ανδ χυστοmερσ mαναγε εϖερψτηινγ ελσε,
ινχλυδινγ τηε οπερατινγ σψστεm, τηε νετωορκ χονφιγυρατιον ανδ τηε
ινσταλλεδ αππλιχατιονσ. Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ ρεσπονδινγ
αππροπριατελψ το λεγαλ προχεδυρεσ ινϖολϖινγ τηε ιδεντιφιχατιον, χολλεχτιον,
προχεσσινγ, αναλψσισ ανδ προδυχτιον οφ ελεχτρονιχ δοχυmεντσ τηεψ στορε ορ
προχεσσ υσινγ ΑWΣ. Υπον ρεθυεστ, ΑWΣ mαψ ωορκ ωιτη χυστοmερσ ωηο
ρεθυιρε ΑWΣ∋ ασσιστανχε ιν λεγαλ προχεεδινγσ.

Χυστοmερσ ρεταιν χοντρολ οφ τηειρ οων γυεστ οπερατινγ σψστεmσ, σοφτωαρε
ανδ αππλιχατιονσ ανδ αρε ρεσπονσιβλε φορ δεϖελοπινγ λογιχαλ mονιτορινγ οφ
τηε χονδιτιονσ οφ τηεσε σψστεmσ. Ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ,
ΑWΣ ινφορmατιον σψστεmσ υτιλιζε ιντερναλ σψστεm χλοχκσ σψνχηρονιζεδ ϖια
ΝΤΠ (Νετωορκ Τιmε Προτοχολ).
ΑWΣ ΧλουδΤραιλ προϖιδεσ α σιmπλε σολυτιον το λογ υσερ αχτιϖιτψ τηατ ηελπσ
αλλεϖιατε τηε βυρδεν οφ ρυννινγ α χοmπλεξ λογγινγ σψστεm. Ρεφερ το
αωσ.αmαζον.χοm/χλουδτραιλ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
ΑWΣ Χλουδωατχη προϖιδεσ mονιτορινγ φορ ΑWΣ χλουδ ρεσουρχεσ ανδ τηε
αππλιχατιονσ χυστοmερσ ρυν ον ΑWΣ. Ρεφερ το
αωσ.αmαζον.χοm/χλουδωατχη φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ. ΑWΣ αλσο πυβλισηεσ
ουρ mοστ υπ−το−τηε−mινυτε ινφορmατιον ον σερϖιχε αϖαιλαβιλιτψ ον τηε
Σερϖιχε Ηεαλτη Dασηβοαρδ. Ρεφερ το στατυσ.αωσ.αmαζον.χοm.

γ. Σεχυριτψ ινχιδεντ
χοmπενσατιον. Ηοω ωιλλ
τηε ϖενδορ αδεθυατελψ
χοmπενσατε
me if the vendor’s
αχτιονσ, φαυλτψ σοφτωαρε ορ
ηαρδωαρε χοντριβυτεδ το
α σεχυριτψ
βρεαχη?

AWS’ ινχιδεντ ρεσπονσε προγραm, πλανσ ανδ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν
δεϖελοπεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη ΙΣΟ 27001 στανδαρδ. Τηε ΑWΣ ΣΟΧ 1 Τψπε 2
ρεπορτ προϖιδεσ δεταιλσ ον τηε σπεχιφιχ χοντρολ αχτιϖιτιεσ εξεχυτεδ βψ ΑWΣ.
Τηε ΑWΣ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ ωηιτεπαπερ (αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ) προϖιδεσ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
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Θυεστιονσ
η. Dατα σπιλλσ. Ιφ δατα τηατ
Ι χονσιδερ ισ τοο σενσιτιϖε
το βε στορεδ ιν τηε χλουδ ισ
αχχιδενταλλψ πλαχεδ ιντο τηε
χλουδ, ρεφερρεδ το ασ α δατα
σπιλλ, ηοω χαν τηε σπιλλεδ
δατα βε δελετεδ υσινγ
φορενσιχ σανιτιζατιον
τεχηνιθυεσ? Ισ τηε ρελεϖαντ
πορτιον οφ πηψσιχαλ στοραγε
mεδια ζεροεδ ωηενεϖερ
δατα ισ δελετεδ? Ιφ νοτ, ηοω
λονγ δοεσ ιτ τακε φορ
δελετεδ δατα το βε
οϖερωριττεν βψ χυστοmερσ
ασ παρτ οφ νορmαλ
οπερατιον, νοτινγ τηατ
χλουδσ τψπιχαλλψ ηαϖε
σιγνιφιχαντ σπαρε
υνυσεδ στοραγε χαπαχιτψ?
Χαν τηε σπιλλεδ δατα βε
φορενσιχαλλψ δελετεδ φροm
the vendor’s backup
mεδια? Wηερε ελσε ισ τηε
σπιλλεδ δατα στορεδ, ανδ χαν
ιτ βε φορενσιχαλλψ δελετεδ?

Dεχεmβερ 2015

ΑWΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ
Χυστοmερσ ρεταιν οωνερσηιπ ανδ χοντρολ οφ τηειρ χοντεντ. Αλλ δατα στορεδ
βψ ΑWΣ ον βεηαλφ οφ χυστοmερσ ηασ στρονγ τεναντ ισολατιον σεχυριτψ ανδ
χοντρολ χαπαβιλιτιεσ. ΑWΣ αλλοωσ χυστοmερσ το υσε τηειρ οων ενχρψπτιον
mεχηανισmσ φορ νεαρλψ αλλ τηε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ Σ3, ΕΒΣ ανδ ΕΧ2. ΙΠΣεχ
τυννελσ το ςΠΧ αρε αλσο ενχρψπτεδ. Αmαζον Σ3 αλσο οφφερσ Σερϖερ Σιδε
Ενχρψπτιον ασ αν οπτιον φορ χυστοmερσ. Ρεφερ το ΑWΣ Ρισκ ανδ
Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ − αϖαιλαβλε ατ
ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
Ρεφερ το ΑWΣ Ρισκ ανδ Χοmπλιανχε Wηιτεπαπερ φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ −
αϖαιλαβλε ατ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ.
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Dεχεmβερ 2015

Αππενδιξ Χ: Γλοσσαρψ οφ Τερmσ
Αυτηεντιχατιον: Αυτηεντιχατιον ισ τηε προχεσσ οφ δετερmινινγ ωηετηερ σοmεονε ορ σοmετηινγ ισ, ιν φαχτ, ωηο
ορ ωηατ ιτ ισ δεχλαρεδ το βε.
Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε: Αmαζον ΕΧ2 λοχατιονσ αρε χοmποσεδ οφ ρεγιονσ ανδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ. Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ
αρε διστινχτ λοχατιονσ τηατ αρε ενγινεερεδ το βε ινσυλατεδ φροm φαιλυρεσ ιν οτηερ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ανδ προϖιδε
ινεξπενσιϖε, λοω λατενχψ νετωορκ χοννεχτιϖιτψ το οτηερ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ιν τηε σαmε ρεγιον.
DΣΣ: Τηε Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδ (DΣΣ) ισ α ωορλδωιδε ινφορmατιον σεχυριτψ στανδαρδ
ασσεmβλεδ ανδ mαναγεδ βψ τηε Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ Σεχυριτψ Στανδαρδσ Χουνχιλ.
ΕΒΣ: Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ) προϖιδεσ βλοχκ λεϖελ στοραγε ϖολυmεσ φορ υσε ωιτη Αmαζον ΕΧ2
ινστανχεσ. Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ αρε οφφ−ινστανχε στοραγε τηατ περσιστσ ινδεπενδεντλψ φροm τηε λιφε οφ αν ινστανχε.
ΦεδΡΑΜΠσm: Τηε Φεδεραλ Ρισκ ανδ Αυτηοριζατιον Μαναγεmεντ Προγραm (ΦεδΡΑΜΠσm) ισ α γοϖερνmεντ−ωιδε
προγραm τηατ προϖιδεσ α στανδαρδιζεδ αππροαχη το σεχυριτψ ασσεσσmεντ, αυτηοριζατιον, ανδ χοντινυουσ
mονιτορινγ φορ χλουδ προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ. ΦεδΡΑΜΠσm ισ mανδατορψ φορ Φεδεραλ Αγενχψ χλουδ δεπλοψmεντσ
ανδ σερϖιχε mοδελσ ατ τηε λοω ανδ mοδερατε ρισκ ιmπαχτ λεϖελσ.
ΦΙΣΜΑ: Τηε Φεδεραλ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Αχτ οφ 2002. Τηε αχτ ρεθυιρεσ εαχη φεδεραλ αγενχψ το
δεϖελοπ, δοχυmεντ, ανδ ιmπλεmεντ αν αγενχψ−ωιδε προγραm το προϖιδε ινφορmατιον σεχυριτψ φορ τηε ινφορmατιον
ανδ ινφορmατιον σψστεmσ τηατ συππορτ τηε οπερατιονσ ανδ ασσετσ οφ τηε αγενχψ, ινχλυδινγ τηοσε προϖιδεδ ορ
mαναγεδ βψ ανοτηερ αγενχψ, χοντραχτορ, ορ οτηερ σουρχε.
ΦΙΠΣ 140−2: Τηε Φεδεραλ Ινφορmατιον Προχεσσινγ Στανδαρδ (ΦΙΠΣ) Πυβλιχατιον 140−2 ισ α ΥΣ γοϖερνmεντ
σεχυριτψ στανδαρδ τηατ σπεχιφιεσ τηε σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ φορ χρψπτογραπηιχ mοδυλεσ προτεχτινγ σενσιτιϖε
ινφορmατιον.
ΓΛΒΑ: Τηε Γραmm–Λεαχη–Βλιλεψ Αχτ (ΓΛΒ ορ ΓΛΒΑ), αλσο κνοων ασ τηε Φινανχιαλ Σερϖιχεσ Μοδερνιζατιον Αχτ
οφ 1999, σετσ φορτη ρεθυιρεmεντσ φορ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ ωιτη ρεγαρδ το, αmονγ οτηερ τηινγσ, τηε δισχλοσυρε οφ
νονπυβλιχ χυστοmερ ινφορmατιον ανδ τηε προτεχτιον οφ τηρεατσ ιν σεχυριτψ ανδ δατα ιντεγριτψ.
ΗΙΠΑΑ: Τηε Ηεαλτη Ινσυρανχε Πορταβιλιτψ ανδ Αχχουνταβιλιτψ Αχτ (ΗΙΠΑΑ) οφ 1996 ρεθυιρεσ τηε εσταβλισηmεντ
οφ νατιοναλ στανδαρδσ φορ ελεχτρονιχ ηεαλτη χαρε τρανσαχτιονσ ανδ νατιοναλ ιδεντιφιερσ φορ προϖιδερσ, ηεαλτη
ινσυρανχε πλανσ, ανδ εmπλοψερσ. Τηε Αδmινιστρατιον Σιmπλιφιχατιον προϖισιονσ αλσο αδδρεσσ τηε σεχυριτψ ανδ
πριϖαχψ οφ ηεαλτη δατα. Τηε στανδαρδσ αρε mεαντ το ιmπροϖε τηε εφφιχιενχψ ανδ εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε νατιον∋σ ηεαλτη
χαρε σψστεm βψ ενχουραγινγ τηε ωιδεσπρεαδ υσε οφ ελεχτρονιχ δατα ιντερχηανγε ιν τηε Υ.Σ. ηεαλτη χαρε σψστεm.
Ηψπερϖισορ: Α ηψπερϖισορ, αλσο χαλλεδ ςιρτυαλ Μαχηινε Μονιτορ (ςΜΜ), ισ σοφτωαρε/ηαρδωαρε πλατφορm
ϖιρτυαλιζατιον σοφτωαρε τηατ αλλοωσ mυλτιπλε οπερατινγ σψστεmσ το ρυν ον α ηοστ χοmπυτερ χονχυρρεντλψ.
ΙΑΜ: ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) εναβλεσ α χυστοmερ το χρεατε mυλτιπλε Υσερσ ανδ mαναγε τηε
περmισσιονσ φορ εαχη οφ τηεσε Υσερσ ωιτηιν τηειρ ΑWΣ Αχχουντ.
ΙΤΑΡ: Ιντερνατιοναλ Τραφφιχ ιν Αρmσ Ρεγυλατιονσ (ΙΤΑΡ) ισ α σετ οφ Υνιτεδ Στατεσ γοϖερνmεντ ρεγυλατιονσ τηατ
χοντρολ τηε εξπορτ ανδ ιmπορτ οφ δεφενσε−ρελατεδ αρτιχλεσ ανδ σερϖιχεσ ον τηε Υνιτεδ Στατεσ Μυνιτιονσ Λιστ
(ΥΣΜΛ). Γοϖερνmεντ αγενχιεσ ανδ χοντραχτορσ mυστ χοmπλψ ωιτη ΙΤΑΡ ανδ ρεστριχτ αχχεσσ το προτεχτεδ δατα.
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ΙΣΑΕ 3402: Τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδσ φορ Ασσυρανχε Ενγαγεmεντσ Νο. 3402 (ΙΣΑΕ 3402) ισ τηε ιντερνατιοναλ
στανδαρδ ον ασσυρανχε ενγαγεmεντσ. Ιτ ωασ πυτ φορτη βψ τηε Ιντερνατιοναλ Αυδιτινγ ανδ Ασσυρανχε Στανδαρδσ
Βοαρδ (ΙΑΑΣΒ), α στανδαρδ−σεττινγ βοαρδ ωιτηιν τηε Ιντερνατιοναλ Φεδερατιον οφ Αχχουνταντσ (ΙΦΑΧ). ΙΣΑΕ 3402
ισ νοω τηε νεω γλοβαλλψ ρεχογνιζεδ στανδαρδ φορ ασσυρανχε ρεπορτινγ ον σερϖιχε οργανιζατιονσ.
ΙΣΟ 9001: AWS’ ΙΣΟ 9001 χερτιφιχατιον διρεχτλψ συππορτσ χυστοmερσ ωηο δεϖελοπ, mιγρατε ανδ οπερατε τηειρ
θυαλιτψ−χοντρολλεδ ΙΤ σψστεmσ ιν τηε ΑWΣ χλουδ. Χυστοmερσ χαν λεϖεραγε AWS’ χοmπλιανχε ρεπορτσ ασ εϖιδενχε
φορ τηειρ οων ΙΣΟ 9001 προγραmσ ανδ ινδυστρψ−σπεχιφιχ θυαλιτψ προγραmσ, συχη ασ ΓξΠ ιν λιφε σχιενχεσ, ΙΣΟ 13485
ιν mεδιχαλ δεϖιχεσ, ΑΣ9100 ιν αεροσπαχε, ανδ ΙΣΟ/ΤΣ 16949 ιν αυτοmοτιϖε. ΑWΣ χυστοmερσ ωηο δον∋τ ηαϖε
θυαλιτψ σψστεm ρεθυιρεmεντσ ωιλλ στιλλ βενεφιτ φροm τηε αδδιτιοναλ ασσυρανχε ανδ τρανσπαρενχψ τηατ αν ΙΣΟ 9001
χερτιφιχατιον προϖιδεσ.
ΙΣΟ 27001: ΙΣΟ/ΙΕΧ 27001 ισ αν Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) στανδαρδ πυβλισηεδ βψ τηε
Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον φορ Στανδαρδιζατιον (ΙΣΟ) ανδ τηε Ιντερνατιοναλ Ελεχτροτεχηνιχαλ Χοmmισσιον (ΙΕΧ).
ΙΣΟ 27001 φορmαλλψ σπεχιφιεσ α mαναγεmεντ σψστεm τηατ ισ ιντενδεδ το βρινγ ινφορmατιον σεχυριτψ υνδερ εξπλιχιτ
mαναγεmεντ χοντρολ. Βεινγ α φορmαλ σπεχιφιχατιον mεανσ τηατ ιτ mανδατεσ σπεχιφιχ ρεθυιρεmεντσ. Οργανιζατιονσ
τηατ χλαιm το ηαϖε αδοπτεδ ΙΣΟ/ΙΕΧ 27001 χαν τηερεφορε βε αυδιτεδ ανδ χερτιφιεδ χοmπλιαντ ωιτη τηε στανδαρδ.
ΝΙΣΤ: Νατιοναλ Ινστιτυτε οφ Στανδαρδσ ανδ Τεχηνολογψ. Τηισ αγενχψ σετσ δεταιλεδ σεχυριτψ στανδαρδσ ασ νεεδεδ
βψ ινδυστρψ ορ γοϖερνmεντ προγραmσ. Χοmπλιανχε ωιτη ΦΙΣΜΑ ρεθυιρεσ αγενχιεσ το αδηερε το ΝΙΣΤ στανδαρδσ.
Οβϕεχτ: Τηε φυνδαmενταλ εντιτιεσ στορεδ ιν Αmαζον Σ3. Οβϕεχτσ χονσιστ οφ οβϕεχτ δατα ανδ mεταδατα. Τηε δατα
πορτιον ισ οπαθυε το Αmαζον Σ3. Τηε mεταδατα ισ α σετ οφ ναmε−ϖαλυε παιρσ τηατ δεσχριβε τηε οβϕεχτ. Τηεσε ινχλυδε
σοmε δεφαυλτ mεταδατα συχη ασ τηε δατε λαστ mοδιφιεδ ανδ στανδαρδ ΗΤΤΠ mεταδατα συχη ασ Χοντεντ−Τψπε. Τηε
δεϖελοπερ χαν αλσο σπεχιφψ χυστοm mεταδατα ατ τηε τιmε τηε Οβϕεχτ ισ στορεδ.
ΠΧΙ: Ρεφερσ το τηε Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ Σεχυριτψ Στανδαρδσ Χουνχιλ, αν ινδεπενδεντ χουνχιλ οριγιναλλψ φορmεδ
βψ Αmεριχαν Εξπρεσσ, Dισχοϖερ Φινανχιαλ Σερϖιχεσ, ϑΧΒ, ΜαστερΧαρδ Wορλδωιδε ανδ ςισα Ιντερνατιοναλ, ωιτη τηε
γοαλ οφ mαναγινγ τηε ονγοινγ εϖολυτιον οφ τηε Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ Dατα Σεχυριτψ Στανδαρδ.
ΘΣΑ: Τηε Παψmεντ Χαρδ Ινδυστρψ (ΠΧΙ) Θυαλιφιεδ Σεχυριτψ Ασσεσσορ (ΘΣΑ) δεσιγνατιον ισ χονφερρεδ βψ τηε ΠΧΙ
Σεχυριτψ Στανδαρδσ Χουνχιλ το τηοσε ινδιϖιδυαλσ τηατ mεετ σπεχιφιχ θυαλιφιχατιον ρεθυιρεmεντσ ανδ αρε αυτηοριζεδ
το περφορm ΠΧΙ χοmπλιανχε ασσεσσmεντσ.
ΣΑΣ 70: Στατεmεντ ον Αυδιτινγ Στανδαρδσ Νο. 70: Σερϖιχε Οργανιζατιονσ ισ αν αυδιτινγ στατεmεντ ισσυεδ βψ τηε
Αυδιτινγ Στανδαρδσ Βοαρδ οφ τηε Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ). ΣΑΣ 70 προϖιδεσ
γυιδανχε το σερϖιχε αυδιτορσ ωηεν ασσεσσινγ τηε ιντερναλ χοντρολσ οφ α σερϖιχε οργανιζατιον (συχη ασ ΑWΣ) ανδ
issuing a service auditor’s report. SAS 70 also provides guidance to auditors of financial statements of an entity
τηατ υσεσ ονε ορ mορε σερϖιχε οργανιζατιονσ. Τηε ΣΑΣ 70 ρεπορτ ηασ βεεν ρεπλαχεδ βψ τηε Σερϖιχε Οργανιζατιον
Χοντρολσ 1 ρεπορτ.
Σερϖιχε: Σοφτωαρε ορ χοmπυτινγ αβιλιτψ προϖιδεδ αχροσσ α νετωορκ (ε.γ., ΕΧ2, Σ3, ςΠΧ, ετχ.).
Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ (ΣΛΑ): Α σερϖιχε λεϖελ αγρεεmεντ ισ α παρτ οφ α σερϖιχε χοντραχτ ωηερε τηε λεϖελ οφ
σερϖιχε ισ φορmαλλψ δεφινεδ. Τηε ΣΛΑ ισ υσεδ το ρεφερ το τηε χοντραχτεδ δελιϖερψ τιmε (οφ τηε σερϖιχε) ορ
περφορmανχε.
ΣΟΧ 1: Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 1 (ΣΟΧ 1) Τψπε ΙΙ ρεπορτ, φορmερλψ τηε Στατεmεντ ον Αυδιτινγ Στανδαρδσ
(ΣΑΣ) Νο. 70, Σερϖιχε Οργανιζατιονσ ρεπορτ (φορmερλψ ρεφερρεδ το ασ τηε ΣΣΑΕ 16 ρεπορτ), ισ α ωιδελψ ρεχογνιζεδ
αυδιτινγ στανδαρδ δεϖελοπεδ βψ τηε Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ). Τηε
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ιντερνατιοναλ στανδαρδ ισ ρεφερενχεδ ασ τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδσ φορ Ασσυρανχε Ενγαγεmεντσ Νο. 3402 (ΙΣΑΕ
3402).
ΣΣΑΕ 16 [δεπρεχατεδ]: Τηε Στατεmεντ ον Στανδαρδσ φορ Αττεστατιον Ενγαγεmεντσ Νο. 16 (ΣΣΑΕ 16) ισ αν
αττεστατιον στανδαρδ πυβλισηεδ βψ τηε Αυδιτινγ Στανδαρδσ Βοαρδ (ΑΣΒ) οφ τηε Αmεριχαν Ινστιτυτε οφ Χερτιφιεδ
Πυβλιχ Αχχουνταντσ (ΑΙΧΠΑ). Τηε στανδαρδ αδδρεσσεσ ενγαγεmεντσ υνδερτακεν βψ α σερϖιχε αυδιτορ φορ ρεπορτινγ
ον χοντρολσ ατ οργανιζατιονσ τηατ προϖιδε σερϖιχεσ το υσερ εντιτιεσ, φορ ωηιχη α σερϖιχε οργανιζατιον∋σ χοντρολσ αρε
λικελψ το βε ρελεϖαντ το α υσερ εντιτιεσ ιντερναλ χοντρολ οϖερ φινανχιαλ ρεπορτινγ (ΙΧΦΡ). ΣΣΑΕ 16 εφφεχτιϖελψ ρεπλαχεσ
Στατεmεντ ον Αυδιτινγ Στανδαρδσ Νο. 70 (ΣΑΣ 70) φορ σερϖιχε αυδιτορ∋σ ρεπορτινγ περιοδσ ενδινγ ον ορ αφτερ ϑυνε
15, 2011.
ΣΟΧ 2: Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 2 (ΣΟΧ 2) ρεπορτσ αρε ιντενδεδ το mεετ τηε νεεδσ οφ α βροαδ ρανγε οφ υσερσ
τηατ νεεδ το υνδερστανδ ιντερναλ χοντρολ ατ α σερϖιχε οργανιζατιον ασ ιτ ρελατεσ το σεχυριτψ, αϖαιλαβιλιτψ, προχεσσινγ
ιντεγριτψ, χονφιδεντιαλιτψ ανδ πριϖαχψ. Τηεσε ρεπορτσ αρε περφορmεδ υσινγ τηε ΑΙΧΠΑ Γυιδε: Ρεπορτινγ ον
Χοντρολσ ατ α Σερϖιχε Οργανιζατιονσ Ρελεϖαντ το Σεχυριτψ, Αϖαιλαβιλιτψ, Προχεσσινγ Ιντεγριτψ, Χονφιδεντιαλιτψ, ορ
Πριϖαχψ ανδ αρε ιντενδεδ φορ υσε βψ στακεηολδερσ (ε.γ., χυστοmερσ, ρεγυλατορσ, βυσινεσσ παρτνερσ, συππλιερσ,
διρεχτορσ) οφ τηε σερϖιχε οργανιζατιον τηατ ηαϖε α τηορουγη υνδερστανδινγ οφ τηε σερϖιχε οργανιζατιον ανδ ιτσ
ιντερναλ χοντρολσ.
ΣΟΧ 3: Σερϖιχε Οργανιζατιον Χοντρολσ 3 (ΣΟΧ 3) ρεπορτσ αρε δεσιγνεδ το mεετ τηε νεεδσ οφ υσεσ ωηο ωαντ
ασσυρανχε ον τηε χοντρολσ ατ α σερϖιχε οργανιζατιον ρελατεδ το σεχυριτψ, αϖαιλαβιλιτψ, προχεσσινγ ιντεγριτψ,
χονφιδεντιαλιτψ, ορ πριϖαχψ βυτ δο νοτ ηαϖε τηε νεεδ φορ ορ τηε κνοωλεδγε νεχεσσαρψ το mακε εφφεχτιϖε υσε οφ α ΣΟΧ
2 Ρεπορτ. Τηεσε ρεπορτσ αρε πρεπαρεδ υσινγ τηε ΑΙΧΠΑ/Χαναδιαν Ινστιτυτε οφ Χηαρτερεδ Αχχουνταντσ (ΧΙΧΑ)
Τρυστ Σερϖιχεσ Πρινχιπλεσ, Χριτερια, ανδ Ιλλυστρατιονσ φορ Σεχυριτψ, Αϖαιλαβιλιτψ, Προχεσσινγ Ιντεγριτψ,
Χονφιδεντιαλιτψ, ανδ Πριϖαχψ. Βεχαυσε τηεψ αρε γενεραλ υσε ρεπορτσ, ΣΟΧ 3 Ρεπορτσ χαν βε φρεελψ διστριβυτεδ ορ
ποστεδ ον α ωεβσιτε ασ α σεαλ.
ςιρτυαλ Ινστανχε: Ονχε αν ΑΜΙ ηασ βεεν λαυνχηεδ, τηε ρεσυλτινγ ρυννινγ σψστεm ισ ρεφερρεδ το ασ αν ινστανχε.
Αλλ ινστανχεσ βασεδ ον τηε σαmε ΑΜΙ σταρτ ουτ ιδεντιχαλ ανδ ανψ ινφορmατιον ον τηεm ισ λοστ ωηεν τηε ινστανχεσ
αρε τερmινατεδ ορ φαιλ.
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ςερσιον Ηιστορψ
Dεχεmβερ 2015
 Υπδατεσ το χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ συmmαριεσ
 Αδδεδ ΙΣΟ 27017 χερτιφιχατιον
 Αδδεδ ΙΣΟ 27018 χερτιφιχατιον
 Ελεϖεντη ρεγιον αδδεδ (Χηινα Βειϕινγ)
Νοϖεmβερ 2015
 Υπδατε το ΧΣΑ ϖ3.0.1
Αυγυστ 2015
 Υπδατεσ το ιν−σχοπε σερϖιχεσ φορ ΠΧΙ 3.1
 Υπδατεσ το ρεγιονσ ιν−σχοπε φορ ΠΧΙ 3.1
Μαψ 2015
 Τεντη ρεγιον αδδεδ (ΕΥ Φρανκφυρτ)
 Υπδατεσ το ιν−σχοπε σερϖιχεσ φορ ΣΟΧ 3
 ΣΣΑΕ 16 λανγυαγε δεπρεχατεδ
Απρ 2015
 Υπδατεσ το ιν−σχοπε σερϖιχεσ φορ: ΦεδΡΑΜΠ σm, ΗΙΠΑΑ, ΣΟΧ 1, ΙΣΟ 27001, ΙΣΟ 9001
Φεβ 2015
 Υπδατεσ το ΦΙΠΣ 140−2 ςΠΝ ενδποιντσ ανδ ΣΣΛ−τερmινατινγ λοαδ βαλανχερσ
 Υπδατεσ το ΠΧΙ DΣΣ ϖερβιαγε
Dεχ 2014
 Υπδατεσ το χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ συmmαριεσ
Νοϖ 2013 ϖερσιον
 Εδιτσ το ΙΠσεχ τυννελ ενχρψπτιον ϖερβιαγε
ϑυν 2013 ϖερσιον
 Υπδατεσ το χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ συmmαριεσ
 Υπδατεσ το Αππενδιξ Χ: Γλοσσαρψ οφ Τερmσ
 Μινορ χηανγεσ το φορmαττινγ
ϑαν 2013 ϖερσιον
 Εδιτσ το χερτιφιχατιονσ ανδ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ συmmαριεσ
Νοϖ 2012 ϖερσιον
 Εδιτσ το χοντεντ ανδ υπδατεδ χερτιφιχατιον σχοπε
 Αδδεδ ρεφερενχε το τηε ΣΟΧ 2 ανδ ΜΠΑΑ
ϑυλ 2012 ϖερσιον
 Εδιτσ το χοντεντ ανδ υπδατεδ χερτιφιχατιον σχοπε
 Αδδιτιον οφ τηε ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε (Αππενδιξ Α)
ϑαν 2012 ϖερσιον
 Μινορ εδιτσ το χοντεντ βασεδ ον υπδατεδ χερτιφιχατιον σχοπε
 Μινορ γραmmατιχαλ εδιτσ
Dεχ 2011 ϖερσιον
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Χηανγε το Χερτιφιχατιονσ ανδ Τηιρδ−παρτψ Αττεστατιον σεχτιον το ρεφλεχτ ΣΟΧ 1/ΣΣΑΕ 16, ΦΙΣΜΑ Μοδερατε,
Ιντερνατιοναλ Τραφφιχ ιν Αρmσ Ρεγυλατιονσ, ανδ ΦΙΠΣ 140−2
Αδδιτιον οφ Σ3 Σερϖερ Σιδε Ενχρψπτιον
Αδδεδ αδδιτιοναλ χλουδ χοmπυτινγ ισσυε τοπιχσ

Μαψ 2011 ϖερσιον
 Ινιτιαλ ρελεασε

Νοτιχεσ

♥ 2010−2016 Αmαζον.χοm, Ινχ., ορ ιτσ αφφιλιατεσ. Τηισ δοχυmεντ ισ προϖιδεδ φορ ινφορmατιοναλ πυρποσεσ ονλψ. Ιτ
ρεπρεσεντσ AWS’ χυρρεντ προδυχτ οφφερινγσ ασ οφ τηε δατε οφ ισσυε οφ τηισ δοχυmεντ, ωηιχη αρε συβϕεχτ το χηανγε
ωιτηουτ νοτιχε. Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ mακινγ τηειρ οων ινδεπενδεντ ασσεσσmεντ οφ τηε ινφορmατιον ιν
τηισ δοχυmεντ ανδ ανψ υσε οφ AWS’ products or services, each of which is provided “as is” without warranty of
ανψ κινδ, ωηετηερ εξπρεσσ ορ ιmπλιεδ. Τηισ δοχυmεντ δοεσ νοτ χρεατε ανψ ωαρραντιεσ, ρεπρεσεντατιονσ,
χοντραχτυαλ χοmmιτmεντσ, χονδιτιονσ ορ ασσυρανχεσ φροm ΑWΣ, ιτσ αφφιλιατεσ, συππλιερσ ορ λιχενσορσ. Τηε
ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ λιαβιλιτιεσ οφ ΑWΣ το ιτσ χυστοmερσ αρε χοντρολλεδ βψ ΑWΣ αγρεεmεντσ, ανδ τηισ δοχυmεντ ισ
νοτ παρτ οφ, νορ δοεσ ιτ mοδιφψ, ανψ αγρεεmεντ βετωεεν ΑWΣ ανδ ιτσ χυστοmερσ.
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Αππενδιξ Β
ΤΧΧ Σερϖιχε Λεϖελ Αγρεεmεντ Τεmπλατε

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205
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1. Introduction
This Agreement represents a Service Level Agreement (“SLA” or “Agreement”) between the
TCC Network Operations Group and [Customer] for the provisioning of IT services required to
support and sustain [System and/or Service Name].
This SLA should be read alongside the IT support contract between the client and the supplier.
This Agreement remains valid until superseded by a revised agreement mutually endorsed by
the stakeholders. Changes are recorded in the Document Version History section of this
Agreement and are effective upon mutual endorsement by the primary stakeholders.
This Agreement outlines the parameters of all IT services covered as they are mutually
understood by the primary stakeholders. This Agreement does not supersede current processes
and procedures unless explicitly stated herein.

1.1. Intent
The purpose of this Agreement is to ensure that the proper elements and commitments are in
place to provide consistent IT service support and delivery to the Customer(s) by the Service
Provider(s).
The goal of this Agreement is to obtain mutual agreement for IT service provision between the
Service Provider(s) and Customer(s).
The objectives of this Agreement are to:
•
•
•

Provide clear reference to service ownership, accountability, roles and/or
responsibilities.
Present a clear, concise and measurable description of service provision to the
customer.
Match perceptions of expected service provision with actual service support & delivery.

1.2. Scope
It is intended for this Policy to support processes <for all current TCC contracts and task
orders>. These environments include <all production and non-production environments> as
applicable to a particular tool.
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1.3. Terminology
This document contains the following terms, acronyms and abbreviations.
Term

Explanation

NOG

Network Operations Group

SLA

Service Level Agreement

TCC

TCC Software Solutions

1.4. Reference Documents
The following documents are referenced or associated with this document.

1.5. Periodic Review
This Agreement is valid from the Effective Date stated herein until the Termination Date of the
Services Contract. This Agreement should be reviewed at a minimum once per fiscal year;
however, in lieu of a review during any period specified, the current Agreement will remain in
effect. It may be reviewed at any point, by mutual agreement. It may also be reviewed if there
are any changes to the client’s IT system.
The Business Relationship Manager is responsible for facilitating regular reviews of this
document. Contents of this document may be amended as required, provided mutual
agreement is obtained from the primary stakeholders and communicated to all affected parties.
The Document Owner will incorporate all subsequent revisions and obtain mutual agreements /
approvals as required.
Business Relationship Manager: [Business Relationship Manager]
Review Period: [Review Period] e.g. “Annually” or “Quarterly”
Previous Review Date: [Last or Previous Review Date]
Next Review Date: [Next Review Date]
This Agreement will be posted to the following location and will be made accessible to all
stakeholders:
Document Location: [SLA Directory and/or Location]
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2. Roles and Responsibilities
The following Service Provider(s) and Customer(s) are the basis of the Agreement and
represent the primary stakeholders associated with this SLA:
IT Customer(s): [Customer(s)] (“Customer”)
IT Service Provider(s): [Service Provider(s)] (“Provider)
The following stakeholders are responsible for the deployment and ongoing support of this
agreement: (contact information may include E-mail address, phone number, support line, etc.)
Stakeholder

Title / Role

Contact Information

2.1. Customer Responsibilities
Customer responsibilities and/or requirements in support of this Agreement include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notify the service provider of issues or problems in a timely manner.
Provide the service provider/suppliers with access to equipment, software and services
for the purposes of maintenance, updates and fault prevention.
Maintain good communication with the service provider/suppliers at all times.
Adherence to any related policies, processes and procedures outlined in Appendix A:
Related Policies, Processes and Procedures.
Appropriate incidents and/or request prioritization as previously outlined and/or in
cooperation with the Service Provider.
Advanced scheduling of all service related requests and other special services with the
Service Provider.
Creation and maintenance of all Customer required project documentation.
Appropriate use of support toolsets as outlined in Appendix A: Related Policies, Process
and Procedures.
Payment for all service-related setup and/or configuration costs prior to service
provision.
Review all hours logged by Service Provider for appropriateness.
Reasonable availability of customer representative(s) when resolving a service related
incident or request.
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2.2. Service Provider Responsibilities
Service Provider responsibilities and/or requirements in support of this Agreement include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensure relevant software, services and equipment are available to the client in line with
the uptime levels.
Take steps to escalate and resolve issues in an appropriate, timely manner.
Maintain good communication with the client at all times.
Meeting response times associated with service related incidents.
Generating quarterly reports on service levels for Customer
Training required staff on appropriate service support tools.
Creation and maintenance of all Service Provider required project documentation.
Logging all Provider resource hours associated with services provided for review by the
Customer.
Appropriate notification to Customer for all scheduled maintenance.
Facilitation of all service support activities involving incident, problem, change, release
and configuration management.
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3. Service Agreement
The following detailed service parameters are the responsibility of the Service Provider in the
ongoing support of this Agreement.

3.1. Service Assumptions
Assumptions related to in-scope services and/or components include:
•
•
•

Services are provided to customers external to IT and are communicated through one or
more assigned Business Relationship Manager(s).
Funding for major upgrades will be provided by the Customer and treated as a project
outside the scope of this Agreement.
Changes to services will be communicated and documented to all stakeholders.

3.2. Service Scope
The following Services are covered by this Agreement; full descriptions, specifications and costs
are outlined in the IT support contract.
(References to the IT support contract may be pasted into this document or added as
an Appendix to the Agreement for clarification, if required.)
Reference No.

Service
Software licensing & patching
Minor software upgrades
Application server backup and recovery
User security & account management
Application data backup and recovery
Automated server monitoring

Effective support of in-scope services is a result of maintaining consistent service levels. The
following sections provide relevant details on service availability, monitoring, measurement and
reporting of in-scope services and related components.

3.3. Service Availability
Coverage parameters specific to the service(s) covered in this Agreement are as follows:
•
•
•

8:00 A.M. to 5:00 P.M. EST
Monday - Friday, 365 days per year, excluding the Service Provider observed holidays
If the contract between the client and Service Provider specifically includes provisions for
out of hours support, off hours coverage is performed through the on-call and escalation
process
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Production Computing Environment
Customer Availability

Sundays, 2:00 p.m. to Sundays, 2:00 a.m. EST

Maintenance Window

Sundays, 2:00 a.m. to 2:00 p.m. EST

Automated Server Monitoring

24 x 7 365 days per year

Development Computing Environment
Customer Availability

Monday to Friday, 6:00 a.m. to 8:00 p.m. EST

Maintenance Window

Monday to Friday, 8:00 p.m. to 6:00 a.m. EST; Fridays, 8:00
p.m. to Mondays, 6:00 a.m. EST

Automated Server Monitoring

Monday to Friday, 6:00 a.m. to 8:00 p.m. EST

3.4. Availability Restrictions
This section may be used to document specific times customer requires service
availability and may include specific hours or days that should be avoided when
emergency changes are required.
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4. Service Management
4.1. Service Environment
The following information provides detail on the users, tools, applications and/or other
components supported by this SLA:
Number of End Users: [# End Users] specific to application(s), if in scope
Number of Concurrent Users: [# Concurrent Users]
Number of Registered Users: [# Registered Users]
User Base Description:

[User Base Description] e.g. internal users, external users, etc.

In-Scope Applications:

[In-Scope Applications] e.g. including versions, modules,
packaged, proprietary, etc.

Infrastructure Services:

[Infrastructure Services] e.g. specific network, security, telephony
requirements, etc.

SLA Dependencies:

[SLA Dependencies] e.g. Operational Level Agreements (OLAs),
Underpinning Contracts (UCs), parallel SLA dependencies, etc.

4.2. Equipment, software and services covered
This SLA covers only the equipment, software and services in the table below. This list may be
updated at any time, with agreement from both the client and supplier.
Please note:
•
•

The [Service Provider(s)] guarantees response times for all items listed in this section.
The [Service Provider(s)] guarantees uptime only for items with a tick in the Covered for
uptime?

These items have been assigned a priority level, from 1 (most important) to 3 (least important).
The priority levels help determine the guaranteed uptime and response time.
Sometimes this information is contained in a separate database or document and the
supplier will include extra details, like hardware serial numbers or software license
keys. If that is the case, include or reference said DB or document.]
Item type

# of
items

Priority

Covered for
uptime?
叭
叭
叭

Confidential Information
Version 0.1

Page 11 of 21
158

叭
叭
叭
叭
叭
叭

4.3. Service Maintenance
TCC shall provide scheduled and preventative maintenance with the schedule based on the
balanced needs of the Customer, the software and the equipment. TCC shall use commercially
reasonable efforts to limit Service Maintenance and minimize the impact on system availability.
TCC shall attempt to schedule Service Maintenance during the times as specified in Table 1 –
Service Maintenance Times. However, the parties agree that it may be necessary for TCC to
perform Service Maintenance during times other than those specified in Table 1, and TCC
reserves the right to perform Service Maintenance during times other than those specified in
Table 1.
Table 1 – Service Maintenance Times

Service Maintenance Times (Day)

Service Maintenance Times (Hours)

Monday to Friday

xx:xx pm to xx:xx am (Time Zone)

Saturday

xx:xx pm to xx:xx am (Time Zone)

Sunday

xx:xx pm to xx:xx am (Time Zone)

i.

Disclaimer of Actions Caused by and/or Under the Control of Third Parties. TCC
does not and cannot control the flow of data to or from TCC’s network and other portions
of the internet. Such flow depends in large part on the performance of internet services
provided or controlled by third parties. At times, actions or inactions of such third parties
can impair or disrupt customer’s connections to the internet (or portions thereof).
Although TCC will use commercially reasonable efforts to take actions it deems
appropriate to remedy and avoid such events, TCC cannot guarantee that such events
will not occur. Accordingly, TCC disclaims any and all liability resulting from or related to
such events.

ii.

Limitations. TCC cannot assume responsibility and shall not be liable for any impacts
on Service Availability due to (i) any requests for non-standard environment or Customer
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machine access; (ii) any downtime caused by Customer produced code; or (iii) any
changes to the Service by parties other than TCC. TCC will make reasonable efforts to
ensure that Service changes do not affect customers.

4.4. Uptime Levels
In order to enable the client to do business effectively, the Service Provider guarantees that
certain items will be available for a certain percentage of time. These uptime levels apply to
items in the Equipment, software and services covered table that show a tick in the Covered for
uptime? column.
The level of guaranteed uptime depends on the priority level of each item:
Priority level

Guaranteed uptime

1

99.99%

2

99.5%

3

99%

4.4.1.

Uptime Measurement

Uptime is measured the using Service Provider’s automated systems, over each
calendar month. It is calculated to the nearest minute, based on the number of
minutes in the given month (for instance, a 30-day month contains 43,200 minutes).
Important note:
o

Uptime measurements exclude periods of routine maintenance. These must
be agreed between the supplier and client in advance.

4.5. Response Times
i.

When the client raises a support issue with the supplier, the Service Provider promises
to respond in a timely fashion. The response time measures how long it takes the
Service Provider to respond to a support request raised via the Service Provider’s online
support system.

ii.

The Service Provider is deemed to have responded when it has replied to the client’s
initial request. This may be in the form of an email or telephone call, to either provide a
solution or request further information. Guaranteed response times depend on the
priority of the item(s) affected and the severity of the issue.

iii.

Primary incident-reporting is done via TCC’s Customer Ticketing System (powered by
Zoho’s ManageEngine ServiceDesk+). Through this system the customer has access to
all tickets on your account, both open and completed, both current information and
historical. TCC prioritizes tickets by severity, so, for example, issues where a site is
completely unavailable will be processed before tickets where a site is slow, and those
tickets for the Production Clouds will be processed before those for the Development
Clouds. Shown below is a guide to the TCC Severity Levels:
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Severity
Levels

Explanation

Ticket Response Goals

Production is down, business
operations severely impacted
with no workaround; or a
security issue.

Within 30 minutes during TCC Business Hours, and
except as otherwise provided herein, TCC
guarantees response within 8 business hours. Note
that these guidelines specify the time to begin
investigation of the problem, not the length of
time within which such problem will be
resolved.

Level 2 High

Production is operational but
significant disruption of business
operations; no stable
workaround.

Within 1-hour during TCC Business Hours, and
except as otherwise provided herein, TCC
guarantees response within 8 business hours. Note
that these guidelines specify the time to begin
investigation of the problem, not the length of
time within which such problem will be
resolved.

Level 3 Medium

Issues causing moderate to low
business disruption with a
Production or Development
environment or any issue for
which there is a stable
workaround available.

Within 2-hours during TCC Business Hours, and
except as otherwise provided herein, TCC
guarantees response within 8 business hours. Note
that these guidelines specify the time to begin
investigation of the problem, not the length of
time within which such problem will be
resolved.

Level 4 Low

Production or Development
Environment is operational, no
significant disruption of business
operations; issues with little time
sensitivity such as general
questions

Within 4-hours during TCC Business Hours, and
except as otherwise provided herein, TCC
guarantees response within 8 business hours. Note
that these guidelines specify the time to begin
investigation of the problem, not the length of
time within which such problem will be
resolved.

Level 1 Emergency

iv.

Response times are measured from the moment the client submits a support request via
the supplier’s online support system.

v.

Response times apply during standard working hours (8 am — 5 pm) only, unless the
contract between the client and Service Provider specifically includes provisions for out
of hours support.

vi.

Internally, the TCC support team consists of Tiers, in which some groups respond more
swiftly and handle more common questions and problems, and other groups handle
issues which take more time or effort or expertise to solve. TCC also has an Operations
group which has daily responsibilities outside of support, but are "on call" to assist in
especially difficult cases or simply to handle overload from support. These groups, the
processes therein, the people therein, etc., change over time as TCC learns how to
better serve its customers, and therefore they are not documented here.

vii.

The goal of the Support Team is to provide specific support around the features and
functionality of the Cloud technology itself, included but not limited to the provisioning,
updating, securing, or other features and processes used by TCC. While the TCC
support staff may look at the implementation of the software used in a particular Cloud in
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an effort to diagnose problems, and may offer help where they can in order to alleviate
client issues, TCC does not guarantee support for the installed software itself. TCC will,
however, do its best to help any subscriber with their issues to the best of its abilities.
viii.

TCC will always endeavor to resolve problems as swiftly as possible. It recognizes that
the client’s computer systems are key to its business and that any downtime can cost
money. However, the supplier is unable to provide guaranteed resolution times. This is
because the nature and causes of problems can vary enormously. For instance, it may
be possible to resolve a fatal server issue in minutes, simply by restarting the server. But
if a server fails due to disk error or a hardware fault (also classed as a fatal issue) it may
take much longer to get back up and running.

ix.

In all cases, TCC will make its best efforts to resolve problems as quickly as possible. It
will also provide frequent progress reports to the client.

4.6. Severity Levels
The severity levels shown in the tables above are defined as follows:
Critical:

Complete degradation — all users and critical functions affected. Item or service
completely unavailable.

High:

Significant degradation — large number of users or critical functions affected.

Medium:

Limited degradation — limited number of users or functions affected. Business
processes can continue.

Low:

Small degradation — few users or one user affected. Business processes can
continue.

4.7. Resolution Times
The supplier will always endeavor to resolve problems as swiftly as possible. It recognizes that
the client’s computer systems are key to its business and that any downtime can cost money.
However, the supplier is unable to provide guaranteed resolution times. This is because the
nature and causes of problems can vary enormously. For instance, it may be possible to
resolve a fatal server issue in minutes, simply by restarting the server. But if a server fails due to
disk error or a hardware fault (also classed as a fatal issue) it may take much longer to get back
up and running.
In all cases, the supplier will make its best efforts to resolve problems as quickly as possible. It
will also provide frequent progress reports to the client.

4.8. Service Level Reporting
The Service Provider will supply the Customer with the following reports on the intervals
indicated:
Report Name

Interval

Recipient

Responsible
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5. Exclusions
This SLA is written in a spirit of partnership. The [Service Provider(s)] will always do everything
possible to rectify every issue in a timely manner.
However, there are a few exclusions. This SLA does not apply to:
•
•

Any equipment, software, services or other parts of the IT system not listed above
Software, equipment or services not purchased via and managed by the [Service
Provider(s)]

Additionally, this SLA does not apply when:
•
•
•
•

The problem has been caused by using equipment, software or service(s) in a way that
is not recommended.
The client has made unauthorized changes to the configuration or set up of affected
equipment, software or services.
The client has prevented the [Service Provider(s)] from performing required maintenance
and update tasks.
The issue has been caused by unsupported equipment, software or other services.

This SLA does not apply in circumstances that could be reasonably said to be beyond the
[Service Provider(s)]’s control. For instance: floods, war, acts of god and so on.
This SLA also does not apply if the client is in breach of its contract with the [Service
Provider(s)] for any reason (e.g. late payment of fees).
Having said all that, [Service Provider(s)] aims to be helpful and accommodating at all times,
and will do its absolute best to assist [Customer Name] wherever possible.
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Appendix A: Associated Policies, Processes and
Procedures
Change Management
Definition: Change management refers to any event that alters the existing state of a
Customer’s production IT services, including software, hardware, networks and facilities.
Documentation: [Documentation Location / Link(s)]

Incident Management
Definition: The process of managing unexpected operational events with the objective of
returning service to customers as rapidly as possible.
Documentation: [Documentation Location / Link(s)]

Problem Management
Definition: Problem Management identifies the root cause of a single significant, multiple or
reoccurring incident(s) to prevent further incident activity.
Documentation: [Documentation Location / Link(s)]

Configuration Management
Definition: Identifies, records and validates critical computing components and their
relationships with other configured items, maintaining a virtual representation of the IT
infrastructure.
Documentation: [Documentation Location / Link(s)]

On-call and Escalation
Definition: Set of procedures set in place to handle out of hours support and escalation.
Documentation: [Documentation Location / Link(s)]
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Appendix B: Service Performance Reviews
This section may contain additional details on SLA reviews, if required.
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Appendix C: Business Continuity Management
This section may contain service recovery plans and related details, if required.
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Appendix D: Third Party Contracts
This section may contain information on related Underpinning Contracts (UCs) that affect
service support and/or delivery.
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Appendix E: Amendments
Use this Appendix to reference any subsequent amendments to this agreement.
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State of Utah Division of Purchasing
NASPO ValuePoint Master Agreement for Cloud Solutions
Utah Solicitation Number CH16012

Αππενδιξ Ε
Σαmπλε Προϕεχτ Πλαν ανδ Προϕεχτ Σχηεδυλε

ε−τχχ.χοm

317−625−2547

Μικε.Βοψλε≅ε−τχχ.χοm

1022 Εαστ 52νδ Στ.,
Ινδιαναπολισ, ΙΝ 46205
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Τασκ # Τασκ Dεσχριπτιον
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ασσιγνεε(σ)

Χονδυχτ Κιχκ−Οφφ Μεετινγ
Φιναλιζε οργανιζατιοναλ στρυχτυρε & προϕεχτ ΡΑΧΙ
Ματριξ
Χοmπιλε χονταχτ ινφορmατιον φορ ΣΜΕ’σ, & χριτιχαλ
Χλιεντ ΣΠΟΧ’σ, προϕεχτ στακεηολδερσ, ετχ.
Ρεϖιεω & ϖεριφψ χοmmυνιχατιον πλαν
Ρεϖιεω & ϖεριφψ ισσυε mαναγεmεντ πλαν
Ρεϖιεω & ϖεριφψ χηανγε mαναγεmεντ πλαν
Χρεατε προϕεχτ ισσυε λογ & ρισκ ρεγιστερ
Dετερmινε τρανσιτιον σχηεδυλε οφ αχτιϖιτιεσ
Χοmπιλε & πυβλιση Κιχκ−Οφφ mεετινγ mινυτεσ φορ
ρεϖιεω ανδ αππροϖαλ

Εστιmατεδ
Ηουρσ

Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ

4 ηουρσ

4 ηουρσ

5
Τασκ # Τασκ Dεσχριπτιον
1

Dετερmινε νυmβερ οφ Τεχηνιχαλ Ασσεσσmεντ ρεϖιεω
σεσσιονσ νεεδεδ ανδ ιδεντιφψ χριτιχαλ παρτιχιπαντσ

2

Χρεατε α δεταιλεδ αγενδα φορ εαχη Τεχηνιχαλ
Ασσεσσmεντ ρεϖιεω σεσσιον το βε πυβλισηεδ, ατ
mινιmυm, 2 δαψσ πριορ το σεσσιον δατε
Χονφιρm σχηεδυλε οφ Τεχηνιχαλ Ασσεσσmεντ ρεϖιεω
σεσσιονσ ανδ σενδ ουτ ινϖιτατιονσ
Dετερmινε νυmβερ οφ Βυσινεσσ Προχεσσ ρεϖιεω
σεσσιονσ νεεδεδ ανδ ιδεντιφψ χριτιχαλ παρτιχιπαντσ

3
4

5

6
7

Χρεατε α δεταιλεδ αγενδα φορ εαχη Βυσινεσσ Προχεσσ
ρεϖιεω σεσσιον το βε πυβλισηεδ, ατ mινιmυm, 2 δαψσ
πριορ το σεσσιον δατε
Χονφιρm σχηεδυλε οφ Βυσινεσσ Προχεσσ ρεϖιεω
σεσσιονσ ανδ σενδ ουτ ινϖιτατιονσ
Dετερmινε νυmβερ οφ Χυρρεντ & Πλαννεδ Wορκ
Στρεαm ρεϖιεω σεσσιονσ νεεδεδ ανδ ιδεντιφψ χριτιχαλ
παρτιχιπαντσ

Ασσιγνεε(σ)
Προϕεχτ Μαναγερ,
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ,
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Βυσινεσσ),
Dοχυmεντατιον
Σπεχιαλιστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Dοχυmεντατιον
Σπεχιαλιστ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ,
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ),
Dοχυmεντατιον
Σπεχιαλιστ

Εστιmατεδ
Ηουρσ
2 ηουρσ

4 ηουρσ

0.5 ηουρ
2 ηουρσ

4 ηουρσ

0.5 ηουρσ
1 ηουρσ

8

9
10
11

Χρεατε α δεταιλεδ αγενδα φορ εαχη Χυρρεντ &
Πλαννεδ Wορκ Στρεαm ρεϖιεω σεσσιον το βε
πυβλισηεδ, ατ mινιmυm, 2 δαψσ πριορ το σεσσιον δατε
Χονφιρm σχηεδυλε οφ Χυρρεντ & Πλαννεδ Wορκ
Στρεαm ρεϖιεω σεσσιονσ ανδ σενδ ουτ ινϖιτατιονσ
Χονφιρm & σχηεδυλε βι−ωεεκλψ στατυσ mεετινγσ ωιτη
προϕεχτ στακεηολδερσ
Φιναλιζε σχηεδυλε οφ αλλ αχτιϖιτιεσ ασσοχιατεδ ωιτη
τηε Τρανσφερ οφ Οπερατιοναλ Χοντρολ ανδ Κνοωλεδγε
Τρανσφερ

Ιτεm
#
1

Τασκ

2

Χονδυχτ Βυσινεσσ Προχεσσ ρεϖιεω σεσσιονσ

3

Χονδυχτ Τεχηνιχαλ Ασσεσσmεντ ρεϖιεω σεσσιονσ

4

Ιδεντιφψ ανδ δοχυmεντ σουρχε/αππ χοδε λοχατιονσ,
ναmινγ χονϖεντιονσ ανδ χοδε ρεποσιτοριεσ

5

Ρεϖιεω ανδ δοχυmεντ σερϖερ χονφιγυρατιονσ ιν αλλ
ενϖιρονmεντσ

6

Ρεϖιεω ανδ δοχυmεντ ΧΛΙΕΝΤ δαταβασε σχηεmα

7

Περφορm σψστεm ηεαλτη χηεχκ ον αλλ δαταβασεσ,
αππλιχατιονσ ανδ οτηερ σψστεmσ
Πυβλιση βασελινε mετριχσ φορ αλλ δαταβασεσ,
αππλιχατιονσ ανδ οτηερ σψστεmσ
Αναλψζε στρενγτησ/ωεακνεσσεσ οφ αλλ προδυχτιον
σψστεmσ, ιδεντιφψ ιmπροϖεmεντ ρεχοmmενδατιονσ,
ανδ πυβλιση φινδινγσ
Οβταιν αχχεσσ το σουρχε χοδε, αππλιχατιον χοδε ανδ
3ρδ παρτψ τοολσ

8
9

10

11

Ιδεντιφψ ανδ πριοριτιζε τηε Βυσινεσσ Προχεσσεσ
χριτιχαλ το τηε τρανσφερ οφ οπερατιοναλ χοντρολ

Οβταιν αχχεσσ το ΤΦΣ ανδ δοχυmεντ χονφιγυρατιονσ

Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ

0.5 ηουρ

Προϕεχτ Μαναγερ

0.5 ηουρ

Προϕεχτ Μαναγερ

0.5 ηουρ

Ασσιγνεε(σ)
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Βυσινεσσ), Προϕεχτ
Μαναγερ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Βυσινεσσ), Προϕεχτ
Μαναγερ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ

4 ηουρσ

Εστιmατεδ
Ηουρσ
1 ηουρσ

8 ηουρσ

6 ηουρσ

4 ηουρσ

2 ηουρσ

4 ηουρσ

8 ηουρσ
2 ηουρσ
4 ηουρσ

2 ηουρσ

2 ηουρσ

12

Οβταιν αχχεσσ το νον−προδυχτιον & προδυχτιον (ιφ
αππλιχαβλε) ενϖιρονmεντσ

13

Χονδυχτ Χυρρεντ & Πλαννεδ Wορκ Στρεαm ρεϖιεω
σεσσιονσ

14

Οβταιν χυρρεντ ρελεασε σχηεδυλεσ φορ Σψστεm Τεστ,
ΥΑΤ & Προδυχτιον

15

Οβταιν α λιστ οφ προποσεδ, υπχοmινγ, ορ “ΤΒD” ωορκ
(πιπελινε)

16

Πριοριτιζε χυρρεντ ανδ πλαννεδ ωορκεδ στρεαmσ το
βε τρανσιτιονεδ ιν ορδερ οφ χριτιχαλιτψ

17

Οβταιν τηε χυρρεντ Ισσυε Λογ ανδ δοχυmεντ
χορρεχτιϖε αχτιονσ

18

Ρεϖιεω λιστ οφ χυρρεντ ωορκ ανδ δοχυmεντ αχτιϖιτιεσ
το βε χοmπλετεδ δυρινγ τρανσιτιον

19

Πυβλιση ρεϖισεδ ΡΑΧΙ mατριξ (ΣDΛΧ Ρολεσ &
Ρεσπονσιβιλιτιεσ)
Ιδεντιφψ χυρρεντ ανδ πλαννεδ ωορκ στρεαm
δεϖελοπmεντ ανδ τεστινγ εφφορτσ, εσταβλιση α ΛΟΕ
ανδ mακε νεχεσσαρψ τασκ ασσιγνmεντσ
Οβταιν ανδ ρεϖιεω αλλ δεσιγν δοχυmεντατιον
ρελεϖαντ το χυρρεντ ανδ πλαννεδ ωορκ στρεαmσ
Dεϖελοπ ανδ πυβλιση προποσεδ ρελεασε σχηεδυλεσ
φορ πλαννεδ ωορκ στρεαmσ

20

21
22

23
24
25
26

Μοχκ προδυχτιον ρελεασε (οπερατιονσ) περφορmεδ
ανδ ρεσυλτσ αναλψζεδ
Μοχκ εmεργενχψ ρελεασε περφορmεδ ανδ ρεσυλτσ
αναλψζεδ
Μοχκ βαχκ−υπ ρεχοϖερψ περφορmεδ ανδ ρεσυλτσ
αναλψζεδ
Σηαδοω τηε ινχυmβεντ ΤΟ χοντραχτορ ασ τηεψ
περφορm α σχηεδυλεδ προδυχτιον ρελεασε

ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Τεχηνιχαλ), Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ), Προϕεχτ
Μαναγερ,
Dοχυmεντατιον
Σπεχιαλιστ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ), Προϕεχτ
Μαναγερ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ), Προϕεχτ
Μαναγερ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ), Προϕεχτ
Μαναγερ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ

2 ηουρσ

10 ηουρσ

1 ηουρ

1 ηουρ

2 ηουρσ

1 ηουρ

2 ηουρσ

1 ηουρ
8 ηουρσ

12 ηουρσ
8 ηουρσ

2 ηουρσ
2 ηουρσ
2 ηουρσ
2 ηουρσ

27

Ρεϖιεω λεσσονσ λεαρνεδ χοmπιλεδ αφτερ χοmπλετιον
οφ σηαδοωεδ προδυχτιον ρελεασε

28

Περφορm 1στ σχηεδυλεδ προδυχτιον ρελεασε ωιτη ονλψ
οϖερσιγητ φροm ινχυmβεντ ΤΟ χοντραχτορ

29

Ρεϖιεω λεσσονσ λεαρνεδ χοmπιλεδ αφτερ χοmπλετιον
οφ 1στ σχηεδυλεδ προδυχτιον ρελεασε

30

Οβταιν χλιεντ αππροϖαλ οφ τηε Τρανσφερ οφ
Οπερατιονσ ανδ ασσυmε ρεσπονσιβιλιτψ

Ιτεm
#
1

Τασκ

2

3

4

5

6
7

8
9

Λοχατε αλλ χυρρεντ τεχηνιχαλ, βυσινεσσ προχεσσ ανδ
οπερατιοναλ προχεδυρε δοχυmεντατιον
Χρεατε (ανδ/ορ υπδατε εξιστινγ) δοχυmεντ
ρεποσιτορψ
Ασσεσσ αλλ χυρρεντ τεχηνιχαλ, βυσινεσσ προχεσσ ανδ
οπερατιοναλ προχεδυρε δοχυmεντατιον φορ αχχυραχψ
ανδ χοmπλετενεσσ
Περφορm γαπ αναλψσισ ον αλλ χυρρεντ τεχηνιχαλ,
βυσινεσσ προχεσσ ανδ οπερατιοναλ προχεδυρε
δοχυmεντατιον
Χρεατε αδδιτιοναλ τεχηνιχαλ, βυσινεσσ προχεσσ, ανδ
οπερατιοναλ προχεδυρε δοχυmεντατιον ασ νεχεσσαρψ
Υπδατε ισσυε λογ ανδ ρισκ ρεγιστερ
Πρεπαρε τρανσιτιον εφφορτσ στατυσ ρεπορτσ ανδ
πυβλιση, ατ mινιmυm, 2 δαψσ πριορ το βι−ωεεκλψ
στατυσ mεετινγ
Παρτιχιπατε ιν βι−ωεεκλψ τρανσιτιον εφφορτσ στατυσ
mεετινγσ ωιτη χλιεντ
Οβταιν χλιεντ αππροϖαλ οφ τηε χοmπλετιον οφ
Κνοωλεδγε Τρανσφερ

ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ), Προϕεχτ
Μαναγερ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
ΧΛΙΕΝΤ ΣΜΕ
(Οπερατιονσ), Προϕεχτ
Μαναγερ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ

Ασσιγνεε(σ)
Προϕεχτ Μαναγερ

1 ηουρ

2 ηουρσ

1 ηουρ

0.5 ηουρσ

Εστιmατεδ
Ηουρσ
2 ηουρσ

Dοχυmεντατιον
Σπεχιαλιστ, Σενιορ
Σψστεm Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ,
Σενιορ Σψστεm
Αναλψστ
Προϕεχτ Μαναγερ
Προϕεχτ Μαναγερ

2 ηουρσ

0.5 ηουρσ
2 ηουρσ

Προϕεχτ Μαναγερ

2 ηουρσ

Προϕεχτ Μαναγερ

0.5 ηουρσ

4 ηουρσ

2 ηουρσ

10 ηουρσ

Προϕεχτ Μαναγερ: Τερεσα Σηυλλ
Προϕεχτ Σπονσορ: Πετε Σιmπσον
Προϕεχτ Σταρτ: Τηυ 9/24/15
Προϕεχτ Φινιση: Τηυ 3/31/16
% Χοmπλετε: 8%

ΙD

% Τασ
Μο

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ
Προϕεχτ Σχηεδυλε

Πρεδ

Τασκ Ναmε

Εστιmατεδ
Wορκ

Αχτυαλ Wορκ

Dυρατιον

Αχτυαλ Σταρτ

Αχτυαλ Φινιση
βερ
Μ

0
1
2
3

8%
10...
23%
10...

4

10...

5
6

10...
10...

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23%
10...
50%
55%
0%
0%
17%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%

ΤΧΧ Σοφτωαρε Σολυτιονσ

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1
Προϕεχτ Μαναγερ Ασσιγνεδ
1 Ινιτιατιον, Ινχεπτιον
Εσταβλιση Προϕεχτ Χονφιγυρατιον Μαναγεmεντ
Ενϖ.
Χρεατε ΣηαρεΠοιντ Προϕεχτ Dιρεχτορψ ωιτη
Στανδαρδ Τεmπλατεσ
Χρεατε Dατα Μαναγεmεντ Πλαν
Χρεατε Προϕεχτ Χοδεσ (ΝΟΓ Πορτφολιο, ΣΠD,
ΜΕΣD, ΠαψΧοm)
Προϕεχτ Ινιτιατιον
Πρε−Προϕεχτ Κιχκοφφ Μεετινγ
8
Μαστερ Σερϖιχε Αγρεεmεντ (ΜΣΑ)
Χρεατε Μαστερ Σερϖιχε Αγρεεmεντ (ΜΣΑ)
10
ΜΣΑ Φορmαλ Αππροϖαλ
11
ΜΣΑ Αππροϖεδ
Χηαρτερ / Στατεmεντ οφ Wορκ (ΣΟW)
Χρεατε Στατεmεντ οφ Wορκ (ΣΟW)
Dεϖελοπ Προϕεχτ Χηαρτερ
15
Προϕεχτ Χηαρτερ / ΣΟW Ρεϖιεω
16
Προϕεχτ Χηαρτερ / ΣΟW Φορmαλ Αχχεπτανχε
13
Χηαρτερ / ΣΟW Αππροϖεδ
3,7
Χολλεχτ ανδ Ρεϖιεω Λεσσονσ Λεαρνεδ
19
Γο / Νο Γο Αππροϖαλ Χηεχκ Ποιντ
15ΣΣ Πλαννινγ, Ελαβορατιον & Dεσιγν
Προϕεχτ Πλαννινγ

1,245.7 ηρσ
0 ηρσ
144.5 ηρσ
1 ηρ

135.4 ηρσ
0 ηρσ
78.6 ηρσ
1 ηρ

133.66 δαψσ
0 δαψσ
30.25 δαψσ
0.06 δαψσ

Τηυ 9/24/15
Τηυ 9/24/15
Τηυ 9/24/15
Τηυ 9/24/15

Τηυ 3/31/16
Τηυ 9/24/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 9/24/15

0.25 ηρσ

0.25 ηρσ

0.25 ηρσ

Τηυ 9/24/15

Τηυ 9/24/15

0.25 ηρσ
0.5 ηρσ

0.25 ηρσ
0.5 ηρσ

0.25 ηρσ
0.5 ηρσ

Τηυ 9/24/15
Τηυ 9/24/15

Τηυ 9/24/15
Τηυ 9/24/15

143 ηρσ
24 ηρσ
41 ηρσ
40 ηρσ
1 ηρ
0 ηρσ
78 ηρσ
60 ηρσ
16 ηρσ
1 ηρ
1 ηρ
0 ηρσ
0.5 ηρσ
0 ηρσ
297.75 ηρσ
42 ηρσ

77.6 ηρσ
24 ηρσ
33.6 ηρσ
33.6 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
20 ηρσ
20 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
44.8 ηρσ
0 ηρσ

30.19 δαψσ
1 δαψ
12 δαψσ
11 δαψσ
1 δαψ
0 δαψσ
30.19 δαψσ
30 δαψσ
30 δαψσ
1 ηρ
0.5 ηρσ
0 δαψσ
0.5 ηρσ
0 δαψσ
40 δαψσ
26 δαψσ

Παγε 1 οφ 20

Τηυ 9/24/15
Τηυ 11/5/15
Τυε 9/29/15
Τυε 9/29/15
Wεδ 9/30/15 Τηυ 10/15/15
Wεδ 9/30/15 Wεδ 10/14/15
Τηυ 10/15/15 Τηυ 10/15/15
Τηυ 10/15/15 Τηυ 10/15/15
Τηυ 9/24/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 9/24/15 Wεδ 11/4/15
Τηυ 9/24/15 Wεδ 11/4/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Τηυ 11/5/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 11/24/15
Wεδ 9/30/15 Wεδ 11/4/15

Πριντεδ: Wεδ 3/9/16
Χ:∴Υσερσ∴mβοψλε∴Dοχυmεντσ∴ΜΤΙ∴ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ

Προϕεχτ Μαναγερ: Τερεσα Σηυλλ
Προϕεχτ Σπονσορ: Πετε Σιmπσον
Προϕεχτ Σταρτ: Τηυ 9/24/15
Προϕεχτ Φινιση: Τηυ 3/31/16
% Χοmπλετε: 8%

ΙD

% Τασ
Μο

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ
Προϕεχτ Σχηεδυλε

Πρεδ

Τασκ Ναmε

Εστιmατεδ
Wορκ

Αχτυαλ Wορκ

Dυρατιον

Αχτυαλ Σταρτ

Αχτυαλ Φινιση
βερ
Μ

42
43
44
45
46
47
48
49
50

30%
30%
31%
40%
40%
40%
20%
20%
10...

51
52
53

60%
0%
0%

44ΦΦ
52

54
55

0%
0%

53
54

56
57

0%
0%

55

58
59
60
61
62
63

0%
0%
0%
0%
0%
0%

57

ΤΧΧ Σοφτωαρε Σολυτιονσ

8

12ΦΦ+1 δαψ
51,12,60
12,60,51
12,60,51

Ρεθυιρεmεντσ
161 ηρσ
Dεϖελοπ Ρεθυιρεmεντσ ανδ Dεσιγν Παχκαγε 161 ηρσ
Τεχηνιχαλ Ρεθυιρεmεντσ
136 ηρσ
Wορκστατιονσ (30)
16 ηρσ
Σερϖερσ (6)
20 ηρσ
Νετωορκ (6)
20 ηρσ
Σεχυριτψ, ι.ε., Αχτιϖε Dιρεχτορψ
24 ηρσ
Χλουδ Μιγρατιον
40 ηρσ
Αππλιχατιονσ, ι.ε., ΤΜΤ − Χοmπλετεδ ασ παρτ 0 ηρσ
οφ τηε ασσεσσmεντ.
Λιχενσεσ
16 ηρσ
Τεχηνιχαλ Dεσιγν Dοχυmεντ
16 ηρσ
Τεχηνιχαλ Ρεθυιρεmεντσ Παχκαγε Πεερ
8 ηρσ
Ρεϖιεω
Αππροϖαλ οφ Ρεθυιρεmεντσ
1 ηρ
Ρεθυιρεmεντσ ανδ Dεσιγν Ρεϖιεω ανδ Φορmαλ
0 ηρσ
Αχχεπτανχε
Φιναλ Προϕεχτ Σχηεδυλε Υπδατεσ
8 ηρσ
Υπδατε Προϕεχτ Σχηεδυλε Βασεδ ον Αππροϖεδ 8 ηρσ
Ρεθυιρεmεντσ
Προϕεχτ Σχηεδυλε Χοmπλετε
0 ηρσ
Προχυρεmεντ
86.5 ηρσ
Σελεχτ ςενδορ
0.5 ηρσ
Πυρχηασε Αντιϖιρυσ Σοφτωαρε
1 ηρ
Wινδοωσ Λιχενσεσ
1 ηρ
Πυρχηασε WΥΓ
80 ηρσ
Παγε 2 οφ 20

44.8 ηρσ
44.8 ηρσ
44.8 ηρσ
6.4 ηρσ
8 ηρσ
8 ηρσ
4.8 ηρσ
8 ηρσ
0 ηρσ
9.6 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ

30.25 δαψσ
30.25 δαψσ
30 δαψσ
15 δαψσ
15 δαψσ
15 δαψσ
30 δαψσ
30 δαψσ
1 εmιν

Wεδ 9/30/15 Wεδ 11/11/15
Wεδ 9/30/15 Wεδ 11/11/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 11/10/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 10/20/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 10/20/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 10/20/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 11/10/15
Wεδ 9/30/15 Τυε 11/10/15
Wεδ 9/30/15 Wεδ 9/30/15

10 δαψσ Wεδ 9/30/15 Τυε 10/13/15
5 δαψσ Wεδ 11/4/15 Τυε 11/10/15
1 ηρ Wεδ 11/11/15 Wεδ 11/11/15

0 ηρσ
0 ηρσ

1 ηρ Wεδ 11/11/15 Wεδ 11/11/15
0 δαψσ Wεδ 11/11/15 Wεδ 11/11/15

0 ηρσ
0 ηρσ

5 δαψσ Wεδ 11/11/15 Wεδ 11/18/15
5 δαψσ Wεδ 11/11/15 Wεδ 11/18/15

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ

0 δαψσ
32 δαψσ
5 δαψσ
10 δαψσ
10 δαψσ
10 δαψσ

Wεδ 11/18/15 Wεδ 11/18/15
Μον 10/12/15 Τυε 11/24/15
Μον 10/12/15
Φρι 10/16/15
Μον 10/19/15
Φρι 10/30/15
Μον 10/19/15
Φρι 10/30/15
Μον 10/19/15
Φρι 10/30/15

Πριντεδ: Wεδ 3/9/16
Χ:∴Υσερσ∴mβοψλε∴Dοχυmεντσ∴ΜΤΙ∴ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ

Προϕεχτ Μαναγερ: Τερεσα Σηυλλ
Προϕεχτ Σπονσορ: Πετε Σιmπσον
Προϕεχτ Σταρτ: Τηυ 9/24/15
Προϕεχτ Φινιση: Τηυ 3/31/16
% Χοmπλετε: 8%

ΙD

% Τασ
Μο

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ
Προϕεχτ Σχηεδυλε

Πρεδ

Τασκ Ναmε

Εστιmατεδ
Wορκ

Αχτυαλ Wορκ

Dυρατιον

Αχτυαλ Σταρτ

Αχτυαλ Φινιση
βερ
Μ

64
65
66
67
68
69
70

0%
0%
0%
0%
0%
4%
9%

49,12,60
47,12,60
59
56ΦΦ

71
72

0%
0%

12
12

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

65,72
73
73
75
76
77ΦΦ
78

ΤΧΧ Σοφτωαρε Σολυτιονσ

12

78
81
82
83
84
85
82,85

Πυρχηασε Χοντραχτ ωιτη Χλουδ ςενδορ
Πυρχηασε ΧΙΣΧΟ ΑΣΑ φορ Ρεmοτε Χοννεχτιον
Προχυρεmεντ Χοmπλετε
Χολλεχτ ανδ Ρεϖιεω Λεσσονσ Λεαρνεδ
Εξεχυτιον, Χονστρυχτιον & Τεστινγ
ςΠΝ
Σετ υπ ςΠΝ χοννεχτιον φορ ΜΤΙ Οφφιχε αχχεσσ
φορ ΤΧΧ Υσινγ Εξιστινγ Φιρεωαλλ
Γετ Χυρρεντ χονφιγυρατιονσ οφφ ϑυνιπερ
Γατηερ ρεθυιρεmεντσ συχη ασ υσερ ινφο, ςΠΝ
σχοπε ανδ σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ φροm Τιφφανψ.
Χονφιγυρε Εθυιπmεντ
Σετ υπ ςΠΝ ον−σιτε
Τεστ ςΠΝ
ςΠΝ Τραινινγ/Dοχυmεντατιον
ςΠΝ Συππορτ ωριτε−υπ
ςΠΝ φορmαλ αχχεπτανχε
ςΠΝ Ινσταλλεδ/Αχχεπτεδ
Dεεπ Ασσεσσmεντ
Χονφιρm Ινϖεντορψ
Χρεατε ινϖεντορψ σχριπτ
Μανυαλ λιστινγ οφ αδδ/ρεmοϖε προγραmσ
Συππορτ Μοδελ Χρεατιον
Χαπτυρε Βασελινε φορ ΧΠΥ/Μεmορψ υσαγε
Γετ Χυρρεντ ΙΣΠ ανδ χιρχυιτ υτιλιζατιον
Χοπψ Χονφιγ Φιλεσ

2 ηρσ
2 ηρσ
0 ηρσ
0.25 ηρσ
665 ηρσ
100 ηρσ
8 ηρσ

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
8 ηρσ
8 ηρσ
8 ηρσ

2 ηρσ
32 ηρσ

0 ηρσ
0 ηρσ

1 δαψ
4 δαψσ

2 ηρσ
8 ηρσ
8 ηρσ
8 ηρσ
24 ηρσ
8 ηρσ
0 ηρσ
72 ηρσ
1 ηρ
2 ηρσ
5 ηρσ
8 ηρσ
24 ηρσ
3 ηρσ
2 ηρσ

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ

1 δαψ
1 δαψ
1 δαψ
3 δαψσ
3 δαψσ
1 δαψ
0 δαψσ
13 δαψσ
1 δαψ
1 δαψ
1 δαψ
1 δαψ
6 δαψσ
1 δαψ
1 δαψ

Παγε 3 οφ 20

10 δαψσ Wεδ 11/11/15 Τυε 11/24/15
20 δαψσ Wεδ 10/21/15 Τυε 11/17/15
0 δαψσ Τυε 11/24/15 Τυε 11/24/15
0.25 ηρσ Wεδ 11/18/15 Wεδ 11/18/15
116.5 δαψσ
Φρι 10/2/15 Wεδ 3/16/16
41 δαψσ
Φρι 10/2/15 Μον 11/30/15
11 δαψσ
Φρι 10/2/15
Φρι 10/16/15
Φρι 10/16/15
Φρι 10/16/15
Φρι 10/16/15 Wεδ 10/21/15
Wεδ 11/18/15
Τηυ 11/19/15
Τηυ 11/19/15
Φρι 11/20/15
Wεδ 11/25/15
Μον 11/30/15
Μον 11/30/15
Τυε 12/1/15
Τυε 12/1/15
Wεδ 12/2/15
Τηυ 12/3/15
Φρι 12/4/15
Μον 12/7/15
Τυε 12/15/15
Τυε 12/15/15

Wεδ 11/18/15
Τηυ 11/19/15
Τηυ 11/19/15
Τυε 11/24/15
Μον 11/30/15
Μον 11/30/15
Μον 11/30/15
Τηυ 12/17/15
Τυε 12/1/15
Wεδ 12/2/15
Τηυ 12/3/15
Φρι 12/4/15
Μον 12/14/15
Τυε 12/15/15
Τυε 12/15/15

Πριντεδ: Wεδ 3/9/16
Χ:∴Υσερσ∴mβοψλε∴Dοχυmεντσ∴ΜΤΙ∴ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ

Προϕεχτ Μαναγερ: Τερεσα Σηυλλ
Προϕεχτ Σπονσορ: Πετε Σιmπσον
Προϕεχτ Σταρτ: Τηυ 9/24/15
Προϕεχτ Φινιση: Τηυ 3/31/16
% Χοmπλετε: 8%

ΙD

% Τασ
Μο

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ
Προϕεχτ Σχηεδυλε

Πρεδ

Τασκ Ναmε

Εστιmατεδ
Wορκ

Αχτυαλ Wορκ

Dυρατιον

Αχτυαλ Σταρτ

Αχτυαλ Φινιση
βερ
Μ

88
89
90
91
92

0%
0%
0%
0%
0%

85
85
85
90
91

93

0%

91

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

93
69
94
96
46,97
98
94
98
98
102
95,49
102
105
106
105ΦΦ
108

110

0%

109

ΤΧΧ Σοφτωαρε Σολυτιονσ

Ρυν Νετστατ φορ ρυννινγ πορτσ
5 ηρσ
Φινδ ΟΣ ανδ σερϖιχε παχκ ινφορmατιον περ σερϖερ3 ηρσ
Dισχοϖερ λαστ ηοτφιξ ινσταλλ δατε
5 ηρσ
Γετ α δυmπ οφ ρυννινγ σερϖιχεσ
5 ηρσ
Φιλλ ουτ Εξχελ δοχυmεντ φορ πρε−στατε ανδ φυτυρε 8 ηρσ
στατε
Φορmαλ Αχχεπτανχε οφ ρεσουρχεσ νεεδεδ φορ
1 ηρ
χλουδ mιγρατιον
Dεεπ Ασσεσσmεντ Χοmπλετε
0 ηρσ
Υπδατε Προδυχτιον Ενϖιρονmεντ
63 ηρσ
Φιγυρε ουτ δελτα πατχηινγ λεϖελ
8 ηρσ
Σχηεδυλε ουταγεσ
2 ηρσ
Πατχη 6 Σερϖερσ Υσινγ Ιντερνετ
24 ηρσ
Πατχη 3 Νετωορκ Dεϖιχεσ
3 ηρσ
Ινσταλλ Αντιϖιρυσ ον 30 Wορκστατιονσ
15 ηρσ
Ινσταλλ Αντιϖιρυσ ον 6 σερϖερσ
3 ηρσ
Ινσταλλ ανδ Χονφιγυρε WΥΓ Μονιτορινγ Σοφτωαρε8 ηρσ
Προδυχτιον Ενϖιρονmεντ Υπγραδεδ
0 ηρσ
Χλουδ Μιγρατιον
131 ηρσ
Ινσταλλατιον ανδ Χονφιγυρατιον οφ Χλουδ
4 ηρσ
Πρε−Χλουδ ηεαλτη/ρεαδινεσσ ασσεσσmεντ
16 ηρσ
Χρεατε Χλουδ Μιγρατιον Τεστ Πλαν
12 ηρσ
Χρεατε Χλουδ Μιγρατιον Ιmπλεmεντατιον Πλαν 12 ηρσ
Χλουδ Μιγρατιον Ιmπλεmεντατιον Πλαν
9 ηρσ
Wαλκτηρουγη
Ιmπλεmεντ ϖΧοννεχτορ φορ Π το ς
8 ηρσ
Παγε 4 οφ 20

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ

1 δαψ Τυε 12/15/15 Τυε 12/15/15
0.5 ηρσ Τυε 12/15/15 Τυε 12/15/15
1 δαψ Τυε 12/15/15 Τυε 12/15/15
1 δαψ Wεδ 12/16/15 Wεδ 12/16/15
1 δαψ Τηυ 12/17/15 Τηυ 12/17/15
1 ηρ

Τηυ 12/17/15

Τηυ 12/17/15

0 δαψσ Τηυ 12/17/15
4.13 δαψσ Τηυ 12/17/15
1 δαψ Τηυ 12/17/15
1 ηρ
Φρι 12/18/15
2 δαψσ
Φρι 12/18/15
1 δαψ Τυε 12/22/15
3 δαψσ Τηυ 12/17/15
3 ηρσ Τυε 12/22/15
1 δαψ Τυε 12/22/15
0 δαψσ Wεδ 12/23/15
30.38 δαψσ Wεδ 12/9/15
5 δαψσ Wεδ 12/23/15
2 δαψσ Τηυ 12/31/15
10 δαψσ Wεδ 12/9/15
10 δαψσ Wεδ 12/23/15
1 δαψ
Τηυ 1/7/16

Τηυ 12/17/15
Wεδ 12/23/15
Φρι 12/18/15
Φρι 12/18/15
Τυε 12/22/15
Wεδ 12/23/15
Τυε 12/22/15
Τυε 12/22/15
Wεδ 12/23/15
Wεδ 12/23/15
Τηυ 1/21/16
Τηυ 12/31/15
Μον 1/4/16
Τυε 12/22/15
Τηυ 1/7/16
Φρι 1/8/16

1 δαψ

Φρι 1/8/16

Μον 1/11/16

Πριντεδ: Wεδ 3/9/16
Χ:∴Υσερσ∴mβοψλε∴Dοχυmεντσ∴ΜΤΙ∴ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ

Προϕεχτ Μαναγερ: Τερεσα Σηυλλ
Προϕεχτ Σπονσορ: Πετε Σιmπσον
Προϕεχτ Σταρτ: Τηυ 9/24/15
Προϕεχτ Φινιση: Τηυ 3/31/16
% Χοmπλετε: 8%

ΙD

% Τασ
Μο

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ
Προϕεχτ Σχηεδυλε

Πρεδ

Τασκ Ναmε

Εστιmατεδ
Wορκ

Αχτυαλ Wορκ

Dυρατιον

Αχτυαλ Σταρτ

Αχτυαλ Φινιση
βερ
Μ

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

110
111
112
113
114
115
116
117
118
50
104ΦΦ
121,104

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

122
122
124
124ΦΦ
126
127
128
124,129
130
131
131

ΤΧΧ Σοφτωαρε Σολυτιονσ

Χρεατε α σχηεδυλε φορ τεστ mιγρατιονσ
Περφορm αδδιτιοναλ τεστ mιγρατιονσ
Ριγητ−σιζε ρεχοmmενδατιον
Χυστοmερ σιγνοφφ
Σχηεδυλε Μιγρατιον/ουταγε
Ιmπλεmεντατιον Wαλκ−Τηρουγη
Χλουδ Μιγρατιον Ιmπλεmεντατιον Γο Λιϖε
Ποστ−Μιγρατιον Συππορτ
Χλουδ Μιγρατιον Χοmπλετε
ΤΜΤ Σοφτωαρε Υπγραδε
Χρεατε ΤΜΤ Τεστ Πλαν
Χρεατε Χλουδ ΤΜΤ Τεστ Ενϖιρονmεντ Υσινγ
Χλονε οφ ΠΡΟD
Υπγραδε ΤΜΤ ον Τεστ Ενϖιρονmεντ
Χονδυχτ ΤΜΤ Τεστινγ
Λοοκ ιντο Dουβλε−Τακε φεασιβιλιτψ
Χρεατε ΤΜΤ Ιmπλεmεντατιον Πλαν
Χρεατε α νεω χλονε φορ Προδ χυτοϖερ
Ινσταλλ Dουβλε−Τακε σοφτωαρε
ΤΜΤ Ιmπλεmεντατιον Πλαν Wαλκτηρουγη
ΤΜΤ ΠΡΟD Γο Λιϖε
ΤΜΤ Σοφτωαρε Υπγραδε Χοmπλετε
Πριοριτψ 2 − Μονιτορινγ
δαιλψ/ωεεκ/mοντη/ψεαρ mονιτορινγ σχηεδυλε
χρεατιον (ινχλυδεσ 60 πτ ανδ ΣΛΑ χρεατιον)

4 ηρσ
16 ηρσ
8 ηρσ
1 ηρ
8 ηρσ
9 ηρσ
16 ηρσ
8 ηρσ
0 ηρσ
259 ηρσ
16 ηρσ
2 ηρσ

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ

1 δαψ
2 δαψσ
1 δαψ
1 δαψ
1 δαψ
1 ηρ
1 δαψ
1 δαψ
0 δαψσ
44.13 δαψσ
5 δαψσ
1 δαψ

Μον 1/11/16
Τυε 1/12/16
Τηυ 1/14/16
Φρι 1/15/16
Μον 1/18/16
Τυε 1/19/16
Τυε 1/19/16
Wεδ 1/20/16
Τηυ 1/21/16
Τηυ 1/14/16
Τηυ 1/14/16
Τηυ 1/21/16

Τυε 1/12/16
Τηυ 1/14/16
Φρι 1/15/16
Μον 1/18/16
Τυε 1/19/16
Τυε 1/19/16
Wεδ 1/20/16
Τηυ 1/21/16
Τηυ 1/21/16
Wεδ 3/16/16
Τηυ 1/21/16
Φρι 1/22/16

15 ηρσ
40 ηρσ
6 ηρσ
15 ηρσ
8 ηρσ
8 ηρσ
9 ηρσ
8 ηρσ
0 ηρσ
132 ηρσ
96 ηρσ

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ

20 δαψσ
20 δαψσ
1 δαψ
5 δαψσ
1 δαψ
1 δαψ
1 ηρ
1 δαψ
0 δαψσ
15 δαψσ
10 δαψσ

Φρι 1/22/16
Φρι 1/22/16
Φρι 2/19/16
Φρι 2/12/16
Φρι 2/19/16
Μον 2/22/16
Τυε 2/23/16
Τυε 2/23/16
Wεδ 2/24/16
Wεδ 2/24/16
Wεδ 2/24/16

Φρι 2/19/16
Φρι 2/19/16
Μον 2/22/16
Φρι 2/19/16
Μον 2/22/16
Τυε 2/23/16
Τυε 2/23/16
Wεδ 2/24/16
Wεδ 2/24/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/9/16

Παγε 5 οφ 20

Πριντεδ: Wεδ 3/9/16
Χ:∴Υσερσ∴mβοψλε∴Dοχυmεντσ∴ΜΤΙ∴ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ

Προϕεχτ Μαναγερ: Τερεσα Σηυλλ
Προϕεχτ Σπονσορ: Πετε Σιmπσον
Προϕεχτ Σταρτ: Τηυ 9/24/15
Προϕεχτ Φινιση: Τηυ 3/31/16
% Χοmπλετε: 8%

ΙD

% Τασ
Μο

ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ
Προϕεχτ Σχηεδυλε

Πρεδ

Τασκ Ναmε

Εστιmατεδ
Wορκ

Αχτυαλ Wορκ

Dυρατιον

Αχτυαλ Σταρτ

Αχτυαλ Φινιση
βερ
Μ

134

0%

133

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
26%

134
135
136
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131ΦΦ
68
140

144,147
150
150
152
153
152
1

Χοmmυνιχατιονσ Μεδια
16 ηρσ
(ςισιο/Χοmmυνιχατιον Πλαν)
Σπεχιφιχ αππλιχατιον mονιτορινγ
4 ηρσ
Ρεπορτινγ Ρεθυιρεmεντσ δεφινεδ
8 ηρσ
ΣΛΑ Σιγνοφφ
8 ηρσ
Μονιτορινγ Ρεθυιρεmεντσ Χοmπλετε
0 ηρσ
40 ηρσ
Χρεατε Οπερατιοναλ Μαιντενανχε Πλαν
Προδυχτ Χονστρυχτιον Χοmπλετε
0 ηρσ
Χλοσε, Ιmπλεmεντατιον & Ποστ Ιmπλεmεντατιον 45.45 ηρσ
Χλοσε
45.45 ηρσ
Προδυχτ ςεριφιχατιον ανδ Φορmαλ Προϕεχτ Αχχεπταν
1 ηρ
Λεσσονσ Λεαρνεδ
2 ηρσ
Στακεηολδερ Συρϖεψ
1 ηρ
Προϕεχτ Τεαm Συρϖεψ
1 ηρ
Προϕεχτ Αυδιτσ
17 ηρσ
Προχυρεmεντ Αυδιτ
1 ηρ
Αυδιτινγ ανδ Μεασυρεmεντσ
16 ηρσ
Dεϖελοπ Φιναλ Προϕεχτ Ρεπορτ
16 ηρσ
Προϕεχτ Χλοσε Μεετινγ
8 ηρσ
Ρελεασε Ρεσουρχεσ
0.25 ηρσ
Φιναλ Προϕεχτ Ρεπορτ Αππροϖαλ
1 ηρ
Υπδατε ανδ Αρχηιϖε Προϕεχτ Dοχυmεντατιον
0.2 ηρσ
Προϕεχτ Χοmπλετεδ
0 ηρσ
Μονιτορινγ ανδ Χοντρολ
93 ηρσ

Παγε 6 οφ 20

0 ηρσ

2 δαψσ

Wεδ 3/9/16

Φρι 3/11/16

0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
0 ηρσ
4 ηρσ

1 δαψ
1 δαψ
1 δαψ
0 δαψσ
60 δαψσ
0 δαψσ
11.16 δαψσ
11.16 δαψσ
1 ηρ
5 δαψσ
5 δαψσ
5 δαψσ
5 δαψσ
1 ηρ
5 δαψσ
5 δαψσ
1 ηρ
0.25 ηρσ
1 ηρ
1 δαψ
0 δαψσ
105.13 δαψσ

Φρι 3/11/16
Μον 3/14/16
Τυε 3/15/16
Wεδ 2/24/16
Τυε 12/1/15
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/23/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Τηυ 9/24/15

Μον 3/14/16
Τυε 3/15/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 2/24/16
Wεδ 2/24/16
Wεδ 3/16/16
Τηυ 3/31/16
Τηυ 3/31/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/23/16
Wεδ 3/23/16
Wεδ 3/23/16
Wεδ 3/23/16
Wεδ 3/16/16
Wεδ 3/23/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Wεδ 3/30/16
Τηυ 3/31/16
Wεδ 3/30/16
Μον 2/22/16

Πριντεδ: Wεδ 3/9/16
Χ:∴Υσερσ∴mβοψλε∴Dοχυmεντσ∴ΜΤΙ∴ΜΤΙ DΡΑΦΤ Προϕεχτ Σχηεδυλε ϖ1.3.1.mππ

