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Αβστραχτ 
 

Τηισ ρεσπονσε δοχυmεντ ηελπσ αδδρεσσ στανδαρδ Ρεθυεστσ φορ Ινφορmατιον (ΡΦΙ) ωιτη ωηιχη 

ωε εmποωερ χυστοmερσ το εϖαλυατε διφφερεντ οφφερινγσ ιν τηε mαρκετ πλαχε τοδαψ. Τηρουγη 

τηε mαππινγσ αϖαιλαβλε ιν τηε ΧΧΜ, ωε χαν ιλλυστρατε ηοω Αζυρε ηασ ιmπλεmεντεδ σεχυριτψ 

ανδ πριϖαχψ χοντρολσ αλιγνεδ το οτηερ ιντερνατιοναλ στανδαρδσ συχη ασ ΙΣΟ 27001, ΥΣ 

Γοϖερνmεντ φραmεωορκσ ινχλυδινγ ΦεδΡΑΜΠ, ανδ ινδυστρψ χερτιφιχατιονσ συχη ασ ΠΧΙ DΣΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dισχλαιmερ  

 
Τηε ινφορmατιον χονταινεδ ιν τηισ δοχυmεντ ρεπρεσεντσ τηε χυρρεντ ϖιεω οφ Μιχροσοφτ Χορπορατιον ον τηε ισσυεσ δισχυσσεδ ασ οφ τηε 

δατε οφ πυβλιχατιον. Βεχαυσε Μιχροσοφτ mυστ ρεσπονδ το χηανγινγ mαρκετ χονδιτιονσ, ιτ σηουλδ νοτ βε ιντερπρετεδ το βε α 

χοmmιτmεντ ον τηε παρτ οφ Μιχροσοφτ, ανδ Μιχροσοφτ χαννοτ γυαραντεε τηε αχχυραχψ οφ ανψ ινφορmατιον πρεσεντεδ αφτερ τηε δατε οφ 

πυβλιχατιον. Φορ τηε λατεστ ϖερσιον οφ τηισ δοχυmεντ ϖισιτ: ηττπ://ωωω.mιχροσοφτ.χοm/δοωνλοαδ/εν/δεταιλσ.ασπξ?ιδ=26647  

 

Τηισ δοχυmεντ ισ φορ ινφορmατιοναλ πυρποσεσ ονλψ. ΜΙΧΡΟΣΟΦΤ ΜΑΚΕΣ ΝΟ WΑΡΡΑΝΤΙΕΣ, ΕΞΠΡΕΣΣ, ΙΜΠΛΙΕD ΟΡ ΣΤΑΤΥΤΟΡΨ, ΑΣ ΤΟ 

ΤΗΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΙΣ DΟΧΥΜΕΝΤ.  

 

Χοmπλψινγ ωιτη αλλ αππλιχαβλε χοπψριγητ λαωσ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε υσερ. Wιτηουτ λιmιτινγ τηε ριγητσ υνδερ χοπψριγητ, νο παρτ οφ 

τηισ δοχυmεντ mαψ βε ρεπροδυχεδ, στορεδ ιν ορ ιντροδυχεδ ιντο α ρετριεϖαλ σψστεm, ορ τρανσmιττεδ ιν ανψ φορm ορ βψ ανψ mεανσ 

(ελεχτρονιχ, mεχηανιχαλ, πηοτοχοπψινγ, ρεχορδινγ, ορ οτηερωισε), ορ φορ ανψ πυρποσε, ωιτηουτ τηε εξπρεσσ ωριττεν περmισσιον οφ 

Μιχροσοφτ Χορπορατιον.  

 

Μιχροσοφτ mαψ ηαϖε πατεντσ, πατεντ αππλιχατιονσ, τραδεmαρκσ, χοπψριγητσ, ορ οτηερ ιντελλεχτυαλ προπερτψ ριγητσ χοϖερινγ συβϕεχτ mαττερ 

ιν τηισ δοχυmεντ. Εξχεπτ ασ εξπρεσσλψ προϖιδεδ ιν ανψ ωριττεν λιχενσε αγρεεmεντ φροm Μιχροσοφτ, τηε φυρνισηινγ οφ τηισ δοχυmεντ 

δοεσ νοτ γιϖε ψου ανψ λιχενσε το τηεσε πατεντσ, τραδεmαρκσ, χοπψριγητσ, ορ οτηερ ιντελλεχτυαλ προπερτψ.  

 

♥ 2015 Μιχροσοφτ Χορπορατιον. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.  

 

Μιχροσοφτ ανδ Μιχροσοφτ Αζυρε αρε ειτηερ ρεγιστερεδ τραδεmαρκσ ορ τραδεmαρκσ οφ Μιχροσοφτ Χορπορατιον ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ/ορ 

οτηερ χουντριεσ.  

 

Τηε ναmεσ οφ αχτυαλ χοmπανιεσ ανδ προδυχτσ mεντιονεδ ηερειν mαψ βε τηε τραδεmαρκσ οφ τηειρ ρεσπεχτιϖε οωνερσ.  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26647
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Ιντροδυχτιον 
 

Γλοβαλ αδοπτιον οφ χλουδ σερϖιχεσ χοντινυεσ το αχχελερατε, ψετ mανψ οργανιζατιονσ ρεmαιν 

ωαρψ οφ τρυστινγ mυλτι−τεναντ πλατφορmσ ωιτη τηειρ δατα, αππλιχατιονσ, ορ ινφραστρυχτυρε. Ατ 

Μιχροσοφτ, τρυστ ισ α φοχαλ−ποιντ φορ σερϖιχεσ δελιϖερψ, χοντραχτυαλ χοmmιτmεντσ, ανδ 

ινδυστρψ αχχρεδιτατιον. 

 

Το ηελπ εσταβλιση τηισ τρυστ, Μιχροσοφτ Αζυρε οπερατεσ σερϖιχεσ αχχορδινγ το τηρεε 

φυνδαmενταλ τενετσ: 

• Εξπεριενχε τηατ φαχιλιτατεσ 

ιννοϖατιον ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ ρελιαβλε σοφτωαρε ανδ σερϖιχεσ τηατ χυστοmερσ 

χαν υσε το βυιλδ τηειρ οων σεχυρε, πριϖατε, ανδ χοmπλιαντ σολυτιονσ. 

• Τρανσπαρενχψ τηατ προϖιδεσ 

ινσιγητ ιντο ηοω Μιχροσοφτ αχηιεϖεσ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ φορ ιτσ χυστοmερσ ανδ 

mεετσ χοmπλιανχε στανδαρδσ. 

• Σηαρεδ ρεσπονσιβιλιτψ τηατ ηελπσ 

ενσυρε βοτη ινδιϖιδυαλσ ανδ οργανιζατιονσ χαν mαναγε τηειρ χλουδ χοmπυτινγ 

εξπεριενχεσ ιν αχχορδανχε ωιτη τηειρ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ νεεδσ. 

 

Αζυρε ισ ηοστεδ ιν Μιχροσοφτ δαταχεντερσ αρουνδ τηε ωορλδ, ανδ ισ δεσιγνεδ το οφφερ τηε 

περφορmανχε, σχαλαβιλιτψ, σεχυριτψ, ανδ σερϖιχε λεϖελσ τηατ εντερπρισε χυστοmερσ εξπεχτ. Wε 

ηαϖε αππλιεδ στατε−οφ−τηε−αρτ τεχηνολογψ ανδ προχεσσεσ το mαινταιν χονσιστεντ ανδ ρελιαβλε 

αχχεσσ, σεχυριτψ, ανδ πριϖαχψ φορ εϖερψ υσερ. Αζυρε ηασ βυιλτ−ιν χαπαβιλιτιεσ φορ χοmπλιανχε 

ωιτη α ωιδε ρανγε οφ ρεγυλατιονσ ανδ πριϖαχψ mανδατεσ. 

  

Μιχροσοφτ Αζυρε ισ α γροωινγ χολλεχτιον οφ ιντεγρατεδ χλουδ σερϖιχεσ�αναλψτιχσ, χοmπυτινγ, 

δαταβασε, mοβιλε, νετωορκινγ, στοραγε, ανδ ωεβ�φορ mοϖινγ φαστερ, αχηιεϖινγ mορε, ανδ 

σαϖινγ mονεψ. Αζυρε σερϖεσ ασ α δεϖελοπmεντ, σερϖιχε ηοστινγ, ανδ σερϖιχε mαναγεmεντ 

ενϖιρονmεντ, προϖιδινγ χυστοmερσ ωιτη ον−δεmανδ χοmπυτε, στοραγε, νετωορκινγ, ανδ 

χοντεντ δελιϖερψ χαπαβιλιτιεσ το ηοστ, σχαλε, ανδ mαναγε αππλιχατιονσ ον τηε Ιντερνετ. 

 

Ιν ορδερ το γετ τηε mοστ ουτ οφ τηισ φραmεωορκ, ρεαδερσ σηουλδ βε φαmιλιαρ ωιτη βασιχ Αζυρε 

ανδ χλουδ χοmπυτινγ χονχεπτσ, ασ ωελλ ασ σεχυριτψ ανδ χοmπλιανχε φυνδαmενταλσ�τηεψ 

ωιλλ νοτ βε χοϖερεδ ηερε. Λινκσ το αδδιτιοναλ mατεριαλσ χαν βε φουνδ ηερε: 

ηττπσ://αζυρε.mιχροσοφτ.χοm/εν−υσ/γετ−σταρτεδ/, ασ ωελλ ασ τηρουγη τηε Αζυρε Τρυστ Χεντερ. 

 

 
Μιχροσοφτ ηασ χονσιδεραβλε εξπεριενχε ιν δελιϖερινγ χονσυmερ ανδ εντερπρισε χλουδ 

σερϖιχεσ ατ γλοβαλ σχαλε. Σινχε τηε λαυνχη οφ ΜΣΝ ιν 1994, Μιχροσοφτ�σ χλουδ ινφραστρυχτυρε 

ηασ γροων το συππορτ mορε τηαν ονε βιλλιον χυστοmερσ ανδ 200 mιλλιον οργανιζατιονσ ιν 76 

mαρκετσ ωορλδωιδε. Μιχροσοφτ υσεσ τηε κνοωλεδγε ιτ γαινσ βψ οπερατινγ ιτσ οων χλουδ 

ινφραστρυχτυρε ανδ βψ προϖιδινγ ιτσ χυστοmερσ ωιτη χλουδ−βασεδ σολυτιονσ το δεϖελοπ βεστ 

πραχτιχεσ ανδ τεχηνολογψ ιννοϖατιονσ τηατ συππορτ οπτιmιζεδ σεχυριτψ, πριϖαχψ, χοmπλιανχε, 

ανδ ρελιαβιλιτψ. 

 

Μιχροσοφτ εναβλεσ οργανιζατιονσ το αδοπτ χλουδ χοmπυτινγ ραπιδλψ ϖια ιτσ χλουδ σερϖιχεσ 

συχη ασ Αζυρε, Οφφιχε 365, ανδ Μιχροσοφτ Dψναmιχσ→ ΧΡΜ ανδ τακεσ αν ινδυστρψ−λεαδινγ 

αππροαχη το σεχυριτψ, πριϖαχψ, ανδ ρελιαβιλιτψ. 

Τηε Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε 

(ΧΣΑ) ισ α νοτ−φορ−προφιτ 

οργανιζατιον προmοτινγ τηε 

υσε οφ βεστ πραχτιχεσ φορ 

σεχυριτψ ασσυρανχε ωιτηιν 

χλουδ χοmπυτινγ. 

 

Τηε ΧΣΑ πυβλισηεδ τηε Χλουδ 

Χοντρολ Ματριξ το συππορτ 

χυστοmερσ ιν τηε εϖαλυατιον 

οφ χλουδ προϖιδερσ ανδ το 

ιδεντιφψ θυεστιονσ πρυδεντ το 

ηαϖε ανσωερεδ βεφορε 

mοϖινγ το χλουδ σερϖιχεσ. Ιν 

ρεσπονσε, Μιχροσοφτ Αζυρε 

ηασ χρεατεδ τηισ δοχυmεντ το 

ουτλινε ηοω ωε mεετ τηε 

συγγεστεδ πρινχιπλεσ. 

 

Λεαρν mορε: 

ηττπσ://χλουδσεχυριτψαλλιανχε.οργ  

 

 

https://azure.microsoft.com/en-us/
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/cloud-os/global-datacenters.aspx
https://azure.microsoft.com/en-us/get-started/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/
https://cloudsecurityalliance.org/
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Μιχροσοφτ ισ χοmmιττεδ το τρανσπαρενχψ ανδ οπεννεσσ ιν αλλ ασπεχτσ οφ ιτσ χλουδ σερϖιχεσ. Ιτ 

σηαρεσ δεταιλσ αβουτ ιτσ εφφορτσ ιν τηε αρεασ οφ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ τηρουγη σεϖεραλ πορταλσ 

ανδ ρεπορτσ, ινχλυδινγ: 

 

• Μιχροσοφτ Τρυστ Χεντερσ, ωηιχη αρε υσεδ το αδδρεσσ κεψ ισσυεσ ανδ χονχερνσ 

εξπρεσσεδ βψ Μιχροσοφτ χυστοmερσ αβουτ σπεχιφιχ Μιχροσοφτ σερϖιχεσ. Τρυστ Χεντερσ 

ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ φορ Οφφιχε 365, Μιχροσοφτ Αζυρε, Μιχροσοφτ Dψναmιχσ ΧΡΜ, 

ανδ Wινδοωσ Ιντυνε. 

• Λαω Ενφορχεmεντ Ρεθυεστσ Ρεπορτ. Ιν Μαρχη οφ 2013, Μιχροσοφτ βεγαν 

πυβλισηινγ τηε νυmβερ οφ δεmανδσ ιτ ρεχειϖεσ φροm λαω ενφορχεmεντ αγενχιεσ ασ 

ωελλ ασ ηοω mανψ εντιτιεσ mαψ βε αφφεχτεδ βψ συχη δεmανδσ. 

• Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε. Μιχροσοφτ ισ χοmmιττεδ το τρανσπαρενχψ τηρουγη ιτσ 

ωορκ ωιτη ανδ συππορτ φορ ΧΣΑ, ωηο λαυνχηεδ τηε Σεχυριτψ, Τρυστ & Ασσυρανχε 

Ρεγιστρψ (ΣΤΑΡ) ινιτιατιϖε ιν 2011 το προmοτε τρανσπαρενχψ ιν χλουδ χοmπυτινγ.  

 

 
Μιχροσοφτ υνδερστανδσ ηοω διφφερεντ χλουδ σερϖιχε mοδελσ αφφεχτ τηε ωαψσ τηατ 

ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε σηαρεδ βετωεεν χλουδ σερϖιχε προϖιδερσ (ΧΣΠ) ανδ χυστοmερσ. 

 

Τηε τηρεε πριmαρψ χλουδ σερϖιχε mοδελσ αρε ινφραστρυχτυρε ασ α σερϖιχε (ΙααΣ), πλατφορm ασ α 

σερϖιχε (ΠααΣ), ανδ σοφτωαρε ασ α σερϖιχε (ΣααΣ). Τηε λεφτ−mοστ χολυmν ιν τηε φολλοωινγ 

φιγυρε σηοωσ σεϖεν ρεσπονσιβιλιτιεσ, αλλ οφ ωηιχη χοντριβυτε το τηε οϖεραλλ σεχυριτψ, πριϖαχψ, 

ανδ ρελιαβιλιτψ οφ χλουδ χοmπυτινγ ενϖιρονmεντσ. Τωο οφ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε σολελψ ιν 

τηε δοmαιν οφ χυστοmερσ, ανδ τωο οτηερ ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε ιν τηε δοmαιν οφ χλουδ 

προϖιδερσ. Τηε ρεmαινινγ τηρεε ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε σηαρεδ βετωεεν χυστοmερσ ανδ χλουδ 

προϖιδερσ, δεπενδινγ ον ωηιχη χλουδ σερϖιχε mοδελ ισ βεινγ υσεδ. 

 

Τηε φιγυρε σηοωσ ηοω 

χυστοmερσ ανδ προϖιδερσ σηαρε 

τηε ιδεντιτψ ανδ αχχεσσ 

mαναγεmεντ ρεσπονσιβιλιτψ φορ 

βοτη Οφφιχε 365 (α ΣααΣ 

οφφερινγ) ανδ Αζυρε (αν 

ΙααΣ/ΠααΣ οφφερινγ). Ιτ αλσο 

σηοωσ ηοω χυστοmερσ ανδ 

προϖιδερσ σηαρε τηε 

αππλιχατιον−λεϖελ χοντρολσ ανδ 

νετωορκ χοντρολσ φορ Αζυρε, βυτ 

τηατ τηεσε ρεσπονσιβιλιτιεσ φαλλ 

χοmπλετελψ ιν τηε δοmαιν οφ 

τηε προϖιδερ φορ ΣααΣ σερϖιχεσ 

συχη ασ Οφφιχε 365. 

http://office.microsoft.com/en-us/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security-FX103030390.aspx
http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-trust-center.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/windowsintunetrust/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
https://cloudsecurityalliance.org/star/
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Τηισ δοχυmεντ προϖιδεσ ουρ χυστοmερσ ωιτη α δεταιλεδ ασσεσσmεντ οφ ηοω Αζυρε χορε 

σερϖιχεσ φυλφιλλ τηε σεχυριτψ, πριϖαχψ, χοmπλιανχε, ανδ ρισκ mαναγεmεντ ρεθυιρεmεντσ ασ 

δεφινεδ ιν τηε Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε (ΧΣΑ) Χλουδ Χοντρολ Ματριξ (ΧΧΜ) ϖερσιον 3.0.1. 

Νοτε, ηοωεϖερ, τηατ τηε ρεσπονσεσ βελοω αρε ιντενδεδ το προϖιδε ινφορmατιον ον ηοω 

Μιχροσοφτ οπερατεσ Αζυρε σερϖιχεσ; χυστοmερσ ηαϖε αχχουνταβιλιτψ το χοντρολ ανδ mαινταιν 

τηειρ χλουδ ενϖιρονmεντ ονχε τηε σερϖιχε ηασ βεεν προϖισιονεδ (φορ εξαmπλε, υσερ αχχεσσ 

mαναγεmεντ ωιτη αππροπριατε πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ ιν αχχορδανχε ωιτη ρεγυλατορψ 

ρεθυιρεmεντσ). 

 
Αζυρε�σ ΧΧΜ ρεσπονσεσ αρε σχοπεδ το Αζυρε σερϖιχεσ ιν αλιγνmεντ ωιτη ουρ ΙΣΟ 27001 ανδ 

ΠΧΙ DΣΣ αττεστατιονσ, ινχλυδινγ Μιχροσοφτ�σ πηψσιχαλ δαταχεντερσ: 

• Χοmπυτε (ςιρτυαλ Μαχηινεσ, Χλουδ Σερϖιχεσ, ΡεmοτεΑππ) 

• Wεβ ανδ Μοβιλε (Αππ Σερϖιχε, Μοβιλε Αππσ, ΑΠΙ Μαναγεmεντ) 

• Dατα ανδ Στοραγε (ΣΘΛ Dαταβασε, Στοραγε, ΣτορΣιmπλε) 

• Αναλψτιχσ (ΗDΙνσιγητ, Dατα Φαχτορψ) 

• Νετωορκινγ (ςιρτυαλ Νετωορκσ) 

• Ηψβριδ Ιντεγρατιον (ΒιζΤαλκ Σερϖιχεσ, Σερϖιχε Βυσ, Βαχκυπ, Σιτε Ρεχοϖερψ) 

• Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (Αζυρε Αχτιϖε Dιρεχτορψ, Μυλτι−Φαχτορ 

Αυτηεντιχατιον) 

• Dεϖελοπερ Σερϖιχεσ (ςισυαλ Στυδιο Ονλινε) 

• Μαναγεmεντ (Πρεϖιεω Πορταλ, Σχηεδυλερ, Κεψ ςαυλτ) 

 

 

Αζυρε Χοmmον Χοντρολσ 
 

Οργανιζατιονσ λοοκινγ το αδοπτ χλουδ σερϖιχεσ σηουλδ λοοκ φορ α σετ οφ χοmmον χοντρολσ 

ανδ χοντρολ δεταιλσ τηατ αδδρεσσ ισσυεσ ωιτη τηε αδοπτιον οφ χλουδ ανδ χλουδ−σπεχιφιχ ρισκσ.   

 

Ηοωεϖερ, τηε ΧΣΠ σελεχτιον εξερχισε φρεθυεντλψ τακεσ πλαχε ιν α χλιmατε οφ ιντενσε βυσινεσσ 

πρεσσυρε το ρεδυχε χοστσ ανδ ινχρεασε φλεξιβιλιτψ; ηερε, α δραων−ουτ ρισκ mαναγεmεντ 

προχεσσ mαψ βε σεεν ασ αν ινηιβιτορ, ρατηερ τηαν αν εναβλερ, οφ βυσινεσσ γοαλσ. 

 

 
Σοmε οφ τηε υνεασε ανδ χοmπλεξιτψ ινϖολϖεδ ιν σελεχτινγ α χλουδ προϖιδερ χαν βε 

αλλεϖιατεδ βψ υσινγ α χοmmον χοντρολσ φραmεωορκ. Συχη α φραmεωορκ σηουλδ χονσιδερ νοτ 

ονλψ βεστ πραχτιχεσ ιν ινφορmατιον σεχυριτψ, βυτ αλσο χλουδ−σπεχιφιχ δεπλοψmεντ 

χονσιδερατιονσ ανδ ρισκσ. Ιν αδδιτιον, συχη α φραmεωορκ σηουλδ αδδρεσσ mυχη οφ τηε χοστ 

ινϖολϖεδ ιν τηε εϖαλυατιον οφ αλτερνατε σολυτιονσ ανδ ηελπ το σιγνιφιχαντλψ mαναγε ρισκ τηατ 

mυστ οτηερωισε βε χονσιδερεδ. 

 

 
Α χλουδ−σπεχιφιχ χοντρολσ φραmεωορκ συχη ασ τηε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ (ΧΧΜ) ρεδυχεσ τηε 

ρισκ οφ αν οργανιζατιον φαιλινγ το χονσιδερ ιmπορταντ φαχτορσ ωηεν σελεχτινγ α χλουδ 

προϖιδερ. Τηε ρισκ ισ φυρτηερ mιτιγατεδ βψ ρελψινγ ον τηε χυmυλατιϖε κνοωλεδγε οφ ινδυστρψ 

εξπερτσ ωηο χρεατεδ τηε φραmεωορκ, ανδ τακινγ αδϖανταγε οφ τηε εφφορτσ οφ mανψ 

Τηε Μιχροσοφτ Αζυρε 

Τρυστ Χεντερ οφφερσ 

αδδιτιοναλ ινφορmατιον 

ον τοπιχσ συχη ασ τηε 

Ονλινε Σερϖιχε Τερmσ, 

Πριϖαχψ Στατεmεντ, 

Σεχυριτψ Οϖερϖιεω, ανδ 

Τερmσ οφ Υσε.  

 

Το λεαρν mορε, ϖισιτ: 

 

ηττπσ://αζυρε.mιχροσοφτ.χο

m/εν−υσ/συππορτ/τρυστ−

χεντερ/  

https://cloudsecurityalliance.org/research/projects/cloud-controls-matrix-ccm/
https://azure.microsoft.com/en-us/get-started/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/iso27001/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/pci-dss/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/
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οργανιζατιονσ, γρουπσ, ανδ εξπερτσ ιν α τηουγητφυλλψ λαιδ−ουτ φορm. Ιν αδδιτιον, αν εφφεχτιϖε 

ινδυστρψ φραmεωορκ ωιλλ βε ρεγυλαρλψ υπδατεδ το τακε ιντο αχχουντ τηε χηανγεσ ιν mατυρινγ 

τεχηνολογιεσ, βασεδ ον τηε εξπεριενχεσ οφ εξπερτσ ωηο ηαϖε ρεϖιεωεδ mανψ διφφερεντ 

αππροαχηεσ. 

 

 
Φορ οργανιζατιονσ τηατ δο νοτ ηαϖε δεταιλεδ κνοωλεδγε αβουτ τηε διφφερεντ ωαψσ τηατ χλουδ 

προϖιδερσ χαν δεϖελοπ ορ χονφιγυρε τηειρ οφφερινγσ, ρεϖιεωινγ α φυλλψ δεϖελοπεδ φραmεωορκ 

χαν προϖιδε ινσιγητ ιντο ηοω το χοmπαρε σιmιλαρ οφφερινγσ ανδ διστινγυιση βετωεεν 

προϖιδερσ. Α φραmεωορκ χαν αλσο ηελπ δετερmινε ωηετηερ α σπεχιφιχ σερϖιχε οφφερινγ mεετσ 

ορ εξχεεδσ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ ανδ/ορ ρελεϖαντ στανδαρδσ.    

 

 
Βοτη Αζυρε ανδ τηε υνδερλψινγ Μιχροσοφτ Χλουδ ανδ Ινφραστρυχτυρε Οπερατιονσ (ΜΧΙΟ) 

πηψσιχαλ ενϖιρονmεντσ εmπλοψ σεχυριτψ φραmεωορκσ τηατ σπαν mυλτιπλε στανδαρδσ, ινχλυδινγ 

τηε ΙΣΟ 27000 φαmιλψ οφ στανδαρδσ, ΝΙΣΤ 800, ανδ οτηερσ. 

 

Ουρ σεχυριτψ φραmεωορκ, βασεδ ον ΙΣΟ 27001/27018, εναβλεσ χυστοmερσ το εϖαλυατε ηοω 

Μιχροσοφτ mεετσ ορ εξχεεδσ ιτσ σεχυριτψ στανδαρδσ ανδ ιmπλεmεντατιον γυιδελινεσ. ΙΣΟ 

27001 δεφινεσ ηοω το ιmπλεmεντ, mονιτορ, mαινταιν, ανδ χοντινυαλλψ ιmπροϖε τηε 

Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ). 

 

Τηε Μιχροσοφτ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ αλσο αλιγνσ ωιτη ΙΣΟ 27002, αυγmεντεδ ωιτη 

ρεθυιρεmεντσ σπεχιφιχ το Αζυρε. ΙΣΟ 27002 ισ νοτ α χερτιφιχατιον βυτ προϖιδεσ α συγγεστεδ 

σετ οφ συιταβλε χοντρολσ φορ τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm. 

 

Ρ : Ρ  
Ον τηε φολλοωινγ παγεσ, ωε ηαϖε mαππεδ ουρ σεχυριτψ πραχτιχεσ το τηε γυιδανχε προϖιδεδ 

βψ τηε ΧΧΜ. Τηε φιρστ τωο χολυmνσ, ηεαδεδ �Χοντρολ ΙD ιν ΧΧΜ� ανδ �Χοντρολ Dεσχριπτιον�, 

χονσιστ οφ χοντεντ διρεχτλψ φροm τηε ΧΧΜ ιδεντιφψινγ ρελεϖαντ χοντρολσ. Τηε τηιρδ χολυmν, 

ηεαδεδ �Μιχροσοφτ Αζυρε Ρεσπονσε�, χονσιστσ οφ σηορτ εξπλανατιονσ οφ ηοω Αζυρε χοντρολσ 

σατισφψ τηε ΧΣΑ ρεχοmmενδατιονσ. 

 

Ιν πρεϖιουσ ϖερσιονσ οφ τηισ δοχυmεντ, ωε πλαχεδ ρεφερενχεσ το τηε ΙΣΟ 27001 χοντρολσ 

αττεστεδ το βψ τηε ΜΧΙΟ ανδ/ορ Αζυρε ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιονσ. Ηοωεϖερ, σινχε τηε ΧΧΜ 

προϖιδεσ διρεχτ mαππινγσ ιν τηε πυβλιχ φραmεωορκ το ΙΣΟ, ΠΧΙ, ΦεδΡΑΜΠ, ανδ mανψ οτηερ 

στανδαρδσ, ωε νοω ρεχοmmενδ τηατ χυστοmερσ ρεφερ βαχκ το τηατ φραmεωορκ φορ τηε 

εθυιϖαλεντ ΙΣΟ χοντρολσ. Αζυρε�σ ρεσπονσεσ το τηε ΧΧΜ ηερε αρε χοmπλετε ιν τηε χοντεξτ οφ 

τηε γυιδανχε ρεθυεστεδ. 

 

 
Α ρεϖιεω οφ τηε ΙΣΟ 27001 ανδ ΙΣΟ 27002 πυβλιχλψ αϖαιλαβλε στανδαρδσ ισ ηιγηλψ 

ρεχοmmενδεδ. ΙΣΟ Στανδαρδσ αρε αϖαιλαβλε φορ πυρχηασε ατ τηε Ιντερνατιοναλ Οργανιζατιον 

φορ Στανδαρδιζατιον ωεβσιτε: ηττπ://ωωω.ισο.οργ/ισο/ισο_χαταλογυε. Τηεσε ΙΣΟ στανδαρδσ 

προϖιδε δεεπ δεταιλ ανδ γυιδανχε. 

  

 

Τηε φαχτ τηατ Αζυρε σερϖιχεσ 

αρε χερτιφιεδ το ΙΣΟ 27001 

mεανσ τηατ ωε ηαϖε βεεν 

αβλε το mεετ τηε εξτερναλ 

αυδιτορσ� εξπεχτατιονσ τηατ 

ουρ ενϖιρονmεντ mεετσ ορ 

εξχεεδσ συχη στανδαρδσ. 

Τηε πυβλιχ χοπψ οφ τηε Αζυρε 

ΙΣΟ Χερτιφιχατιον ισ αϖαιλαβλε 

ηερε:  

ηττπσ://αζυρε.mιχροσοφτ.χοm/εν−

υσ/συππορτ/τρυστ−

χεντερ/χοmπλιανχε/ισο27001/  

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/iso27001/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/iso27001/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/iso27001/
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Μιχροσοφτ Αζυρε Ρεσπονσεσ το ΧΣΑ ΧΧΜ ϖ3.0.1 
 

 

Αππλιχατιον ανδ Ιντερφαχε Σεχυριτψ: Χοντρολσ ΑΙΣ−01 τηρουγη ΑΙΣ−04 

Χοντρολ ΙD 

ιν ΧΧΜ
1
 

Χοντρολ Dεσχριπτιον 

(ΧΧΜ ςερσιον 3.0.1, Φιναλ) 
Μιχροσοφτ Αζυρε Ρεσπονσε  

ΑΙΣ−01: 

Αππλιχατιον & 

Ιντερφαχε 

Σεχυριτψ − 

Αππλιχατιον 

Σεχυριτψ 

Applications and programming 

interfaces (APIs) shall be designed, 

developed, deployed, and tested in 

accordance with leading industry 

standards (e.g., OWASP for web 

applications) and adhere to applicable 

legal, statutory, or regulatory compliance 

obligations. 

Τηε Μιχροσοφτ Αζυρε τρυστωορτηψ φουνδατιον χονχεπτ ενσυρεσ 

αππλιχατιον σεχυριτψ τηρουγη α προχεσσ οφ χοντινυουσ σεχυριτψ 

ιmπροϖεmεντ ωιτη ιτσ Σεχυριτψ Dεϖελοπmεντ Λιφεχψχλε (ΣDΛ) 

ανδ Οπερατιοναλ Σεχυριτψ Ασσυρανχε (ΟΣΑ) προγραmσ υσινγ 

βοτη Πρεϖεντ Βρεαχη ανδ Ασσυmε Βρεαχη σεχυριτψ ποστυρεσ.  

 

Πρεϖεντ Βρεαχη ωορκσ τηρουγη τηε υσε οφ ονγοινγ τηρεατ 

mοδελινγ, χοδε ρεϖιεω ανδ σεχυριτψ τεστινγ; Ασσυmε Βρεαχη 

εmπλοψσ Ρεδ−Τεαm / Βλυε−Τεαm εξερχισεσ, λιϖε σιτε 

πενετρατιον τεστινγ ανδ χεντραλιζεδ σεχυριτψ λογγινγ ανδ 

mονιτορινγ το ιδεντιφψ ανδ αδδρεσσ ποτεντιαλ γαπσ, τεστ 

σεχυριτψ ρεσπονσε πλανσ, ρεδυχε εξποσυρε το ατταχκ ανδ 

ρεδυχε αχχεσσ φροm α χοmπροmισεδ σψστεm, περιοδιχ ποστ−

βρεαχη ασσεσσmεντ ανδ χλεαν στατε. 

 

Αζυρε ϖαλιδατεσ σερϖιχεσ υσινγ τηιρδ παρτψ πενετρατιον τεστινγ 

βασεδ υπον τηε ΟWΑΣΠ (Οπεν Wεβ Αππλιχατιον Σεχυριτψ 

Προϕεχτ) τοπ τεν ανδ ΧΡΕΣΤ−χερτιφιεδ τεστερσ. Τηε ουτπυτσ οφ 

τεστινγ αρε τραχκεδ τηρουγη τηε ρισκ ρεγιστερ, ωηιχη ισ αυδιτεδ 

ανδ ρεϖιεωεδ ον α ρεγυλαρ βασισ το ενσυρε χοmπλιανχε το 

Μιχροσοφτ σεχυριτψ πραχτιχεσ.  

ΑΙΣ−02: 

Αππλιχατιον & 

Ιντερφαχε 

Σεχυριτψ − 

Χυστοmερ Αχχεσσ 

Ρεθυιρεmεντσ 

Prior to granting customers access to 

data, assets, and information systems, 

identified security, contractual, and 

regulatory requirements for customer 

access shall be addressed. 

Μιχροσοφτ∋σ χυστοmερ αχχεσσ χοντρολσ ανδ τρυστ λεϖελσ αρε 

δεσχριβεδ ον τηε Μιχροσοφτ Αζυρε Τρυστ Χεντερ ωεβσιτε. 

Βεφορε υσινγ Αζυρε Σερϖιχεσ, χυστοmερσ αρε ρεθυιρεδ το 

ρεϖιεω ανδ αγρεε ωιτη τηε αχχεπταβλε υσε οφ δατα ανδ τηε 

Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχε, ασ ωελλ ασ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ 

ρεθυιρεmεντσ, ωηιχη αρε δεφινεδ ιν τηε Μιχροσοφτ Ονλινε 

Σερϖιχεσ Υσε Ριγητσ, Μιχροσοφτ Ονλινε Συβσχριπτιον 

Αγρεεmεντ, Μιχροσοφτ Αζυρε Πλατφορm Πριϖαχψ Στατεmεντ ανδ 

Τεχηνιχαλ Οϖερϖιεω οφ τηε Σεχυριτψ Φεατυρεσ ιν Μιχροσοφτ 

Αζυρε Πλατφορm. 

 

Μιχροσοφτ ωασ τηε φιρστ mαϕορ χλουδ σερϖιχε προϖιδερ το mακε 

χοντραχτυαλ πριϖαχψ χοmmιτmεντσ (ασ ωελλ ασ το ινχορπορατε 

τηε βεστ πραχτιχεσ ενχοmπασσεδ βψ ΙΣΟ 27018) τηατ ηελπ 

ασσυρε τηε πριϖαχψ προτεχτιονσ βυιλτ ιντο ιν−σχοπε Αζυρε 

σερϖιχεσ αρε στρονγ. Αmονγ τηε χοmmιτmεντσ τηατ Μιχροσοφτ 

συππορτσ αρε:  

 

ΕΥ Μοδελ Χλαυσεσ 

ΕΥ δατα προτεχτιον λαω ρεγυλατεσ τηε τρανσφερ οφ ΕΥ χυστοmερ 

περσοναλ δατα το χουντριεσ ουτσιδε τηε Ευροπεαν Εχονοmιχ 

                                                      
1
 ΧΧΜ χοντεντ ιν χολυmνσ 1 ανδ 2 ισ ♥ 2015 Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε, υσεδ ωιτη περmισσιον. 
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Αρεα (ΕΕΑ). Μιχροσοφτ οφφερσ χυστοmερσ τηε ΕΥ Στανδαρδ 

Χοντραχτυαλ Χλαυσεσ τηατ προϖιδε σπεχιφιχ χοντραχτυαλ 

γυαραντεεσ αρουνδ τρανσφερσ οφ περσοναλ δατα φορ ιν−σχοπε 

σερϖιχεσ. Ευροπε�σ πριϖαχψ ρεγυλατορσ ηαϖε δετερmινεδ τηατ 

τηε χοντραχτυαλ πριϖαχψ προτεχτιονσ Αζυρε δελιϖερσ το ιτσ 

εντερπρισε χλουδ χυστοmερσ mεετ χυρρεντ ΕΥ στανδαρδσ φορ 

ιντερνατιοναλ τρανσφερσ οφ δατα. Μιχροσοφτ ισ τηε φιρστ χλουδ 

προϖιδερ το ρεχειϖε τηισ ρεχογνιτιον.  

 

ΥΣ−ΕΥ Σαφε Ηαρβορ Φραmεωορκ ανδ τηε ΥΣ−Σωισσ Σαφε Ηαρβορ 

Προγραm 

Μιχροσοφτ αβιδεσ βψ τηεσε φραmεωορκσ σετ φορτη βψ τηε ΥΣ 

Dεπαρτmεντ οφ Χοmmερχε ρεγαρδινγ τηε χολλεχτιον, υσε, ανδ 

ρετεντιον οφ δατα φροm τηε ΕΕΑ ανδ Σωιτζερλανδ. 

ΑΙΣ−03: 

Αππλιχατιον & 

Ιντερφαχε 

Σεχυριτψ − 

Dατα Ιντεγριτψ 

Data input and output integrity routines 

(i.e., reconciliation and edit checks) shall 

be implemented for application 

interfaces and databases to prevent 

manual or systematic processing errors, 

corruption of data, or misuse. 

Μιχροσοφτ Αζυρε δεφινεσ αχχεπταβλε στανδαρδσ το ενσυρε τηατ 

δατα ινπυτσ το αππλιχατιον σψστεmσ αρε αχχυρατε ανδ ωιτηιν 

τηε εξπεχτεδ ρανγε οφ ϖαλυεσ. Wηερε αππροπριατε, δατα ινπυτσ 

σηουλδ βε σανιτιζεδ ορ οτηερωισε ρενδερεδ σαφε βεφορε βεινγ 

ινπυττεδ το αν αππλιχατιον σψστεm.  

 

Dεϖελοπερσ φολλοω Μιχροσοφτ∋σ ΣDΛ mετηοδολογψ ωηιχη 

ινχλυδεσ ρεθυιρεmεντσ φορ δατα ινπυτ ανδ ουτπυτ ϖαλιδατιον 

χηεχκσ. Αδδιτιοναλ ινφορmατιον χαν βε φουνδ ηερε: 

ηττπ://ωωω.mιχροσοφτ.χοm/εν−υσ/σδλ/. 

 

Ιντερναλ προχεσσινγ χοντρολσ αρε ιmπλεmεντεδ ωιτηιν τηε 

Μιχροσοφτ Αζυρε ενϖιρονmεντ ιν ορδερ το λιmιτ τηε ρισκσ οφ 

προχεσσινγ ερρορσ. Ιντερναλ προχεσσινγ χοντρολσ εξιστ ιν 

αππλιχατιονσ, ασ ωελλ ασ ιν τηε προχεσσινγ ενϖιρονmεντ. 

Εξαmπλεσ οφ ιντερναλ προχεσσινγ χοντρολσ ινχλυδε, βυτ αρε νοτ 

λιmιτεδ το, τηε υσε οφ ηαση τοταλσ, ανδ χηεχκσυmσ. 

ΑΙΣ−04: 

Αππλιχατιον & 

Ιντερφαχε 

Σεχυριτψ − 

Dατα Σεχυριτψ / 

Ιντεγριτψ 

Policies and procedures shall be 

established and maintained in support of 

data security to include (confidentiality, 

integrity and availability) across multiple 

system interfaces, jurisdictions and 

business functions to prevent improper 

disclosure, alteration, or destruction. 

Μιχροσοφτ mαινταινσ ανδ ρεγυλαρλψ υπδατεσ τηε Αζυρε 

Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Πολιχψ ανδ ινφορmατιον 

σεχυριτψ γυιδελινεσ, στανδαρδ οπερατινγ προχεδυρεσ φορ δατα 

σεχυριτψ, ανδ χοντραχτυαλ χοmmιτmεντσ το ιντερνατιοναλ δατα 

προτεχτιον διρεχτιϖεσ ωηιχη αππλψ αχροσσ Αζυρε σερϖιχεσ. 

 

Ιν αδδιτιον, Μιχροσοφτ Αζυρε σοφτωαρε υπδατεσ αρε ρεϖιεωεδ 

φορ υναυτηοριζεδ χηανγεσ τηρουγη Σεχυριτψ Dεϖελοπmεντ 

Λιφεχψχλε (ΣDΛ) χηανγε ανδ ρελεασε mαναγεmεντ προχεσσεσ. 

Αυτοmατεδ mεχηανισmσ αρε υσεδ το περφορm περιοδιχ (ατ 

λεαστ εϖερψ ηουρ) ιντεγριτψ σχανσ ανδ δετεχτ σψστεm ανοmαλιεσ 

ορ υναυτηοριζεδ χηανγεσ. Μιχροσοφτ αππλιεσ ΣDΛ το δεσιγν, 

δεϖελοπ, ανδ ιmπλεmεντ Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχεσ. ΣDΛ ηελπσ 

το ενσυρε τηατ χοmmυνιχατιον ανδ χολλαβορατιον σερϖιχεσ αρε 

ηιγηλψ σεχυρε, εϖεν ατ τηε φουνδατιον λεϖελ, ανδ αλιγν ωιτη 

οτηερ ινδυστρψ στανδαρδσ ινχλυδινγ ΦεδΡΑΜΠ, ΙΣΟ, ανδ ΝΙΣΤ. 

  

http://www.microsoft.com/en-us/sdl/
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Αυδιτ Ασσυρανχε ανδ Χοmπλιανχε: Χοντρολσ ΑΑΧ−01 τηρουγη ΑΑΧ−03 

ΑΑΧ−01: 

Αυδιτ Ασσυρανχε 

& Χοmπλιανχε − 

Αυδιτ Πλαννινγ 

Audit plans shall be developed and 

maintained to address business process 

disruptions. Auditing plans shall focus on 

reviewing the effectiveness of the 

implementation of security operations. 

All audit activities must be agreed upon 

prior to executing any audits. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ινδεπενδεντ αυδιτ ρεπορτσ ανδ χερτιφιχατιονσ 

αρε σηαρεδ ωιτη χυστοmερσ ιν τηε φορmατ νατιϖε το τηε τψπε οφ 

αυδιτ. Τηεσε χερτιφιχατιονσ ανδ αττεστατιονσ αχχυρατελψ 

ρεπρεσεντ ηοω ωε οβταιν ανδ mεετ ουρ σεχυριτψ ανδ 

χοmπλιανχε οβϕεχτιϖεσ ανδ σερϖε ασ α πραχτιχαλ mεχηανισm το 

ϖαλιδατε ουρ προmισεσ φορ χυστοmερσ.  

ΑΑΧ−02: 

Αυδιτ Ασσυρανχε 

& Χοmπλιανχε − 

Ινδεπενδεντ 

Αυδιτσ 

Independent reviews and assessments 

shall be performed at least annually to 

ensure that the organization addresses 

nonconformities of established policies, 

standards, procedures, and compliance 

obligations. 

ΣΟΧ, ΙΣΟ 27001 χερτιφιχατιονσ ανδ οτηερ αυδιτ ρεπορτσ φορ 

Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ Μιχροσοφτ Χλουδ Ινφραστρυχτυρε ανδ 

Οπερατιονσ (γλοβαλ δαταχεντερσ) χαν βε φουνδ ον τηε Αζυρε 

Τρυστ Χεντερ ωεβσιτε (ηττπ://αζυρε.mιχροσοφτ.χοm/τρυστχεντερ) 

ανδ τηε ωεβσιτε οφ ουρ εξτερναλ ΙΣΟ αυδιτορ, τηε ΒΣΙ Γρουπ. 

Αδδιτιοναλ αυδιτ ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε υνδερ ΝDΑ υπον 

ρεθυεστ βψ προσπεχτιϖε ανδ εξιστινγ χυστοmερσ τηρουγη τηειρ 

Μιχροσοφτ Αχχουντ Ρεπρεσεντατιϖε. 

 

Αππλιχαβλε αυδιτσ οφ Αζυρε ινφραστρυχτυρε ανδ πλατφορm 

σερϖιχεσ αρε χαρριεδ ουτ ατ λεαστ αννυαλλψ βψ χερτιφιεδ 

ινδεπενδεντ ασσεσσορσ, ινχλυδινγ ΣΟΧ 1 / 2, ΙΣΟ 27001, 

ΦεδΡΑΜΠ, ΠΧΙ, ΧDΣΑ, ανδ οτηερσ. 

ΑΑΧ−03: 

Αυδιτ Ασσυρανχε 

& Χοmπλιανχε − 

Ινφορmατιον 

Σψστεm 

Ρεγυλατορψ 

Μαππινγ 

Organizations shall create and maintain 

a control framework which captures 

standards, regulatory, legal, and 

statutory requirements relevant for their 

business needs. The control framework 

shall be reviewed at least annually to 

ensure changes that could affect the 

business processes are reflected. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ δεσιγνεδ ανδ ιmπλεmεντεδ αν 

Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) φραmεωορκ 

τηατ αδδρεσσεσ ινδυστρψ βεστ−πραχτιχεσ φορ ινφορmατιον 

σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ. Τηε ΙΣΜΣ ηασ βεεν δοχυmεντεδ ανδ 

χοmmυνιχατεδ ιν α χυστοmερ−φαχινγ Μιχροσοφτ Ινφορmατιον 

Σεχυριτψ Πολιχψ, ωηιχη χαν βε mαδε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ 

(χυστοmερσ ανδ προσπεχτιϖε χυστοmερσ mυστ ηαϖε α σιγνεδ 

ΝDΑ ορ εθυιϖαλεντ ιν πλαχε το ρεχειϖε α χοπψ). 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε περφορmσ αννυαλ ΙΣΜΣ ρεϖιεωσ, τηε ρεσυλτσ οφ 

ωηιχη αρε ρεϖιεωεδ βψ σεχυριτψ ανδ χοmπλιανχε 

mαναγεmεντ. Τηισ ινϖολϖεσ mονιτορινγ ονγοινγ 

εφφεχτιϖενεσσ ανδ ιmπροϖεmεντ οφ τηε ΙΣΜΣ χοντρολ 

ενϖιρονmεντ βψ ρεϖιεωινγ σεχυριτψ ισσυεσ, αυδιτ ρεσυλτσ, ανδ 

mονιτορινγ στατυσ, ανδ βψ πλαννινγ ανδ τραχκινγ νεχεσσαρψ 

χορρεχτιϖε αχτιονσ. 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ ιmπλεmεντεδ α χοmmον χοντρολσ 

φραmεωορκ ωηιχη mαπσ ανδ αλιγνσ χοντρολ δοmαινσ ανδ 

αχτιϖιτιεσ αχροσσ σερϖιχεσ, ρεθυιρεmεντσ, ανδ οπερατιονσ φορ 

εαχη αυδιτ ανδ χερτιφιχατιον. Τηισ mεχηανισm ισ ρεγυλαρλψ 

mαινταινεδ ανδ υπδατεδ ωιτη νεω χοντρολσ ωηεν νεω 

σερϖιχεσ ορ στανδαρδσ αρε ινχορπορατεδ ιντο Μιχροσοφτ∋σ 

χοντινυουσ χλουδ χοmπλιανχε προγραm. 

 

Αδδιτιοναλ δεταιλ ον Μιχροσοφτ∋σ ΙΣΜΣ χαν βε φουνδ ατ 

ηττπ://δοωνλοαδ.mιχροσοφτ.χοm/δοωνλοαδ/Α/0/3/Α03ΦD8Φ0−

6106−4Ε64−ΒΒ26−

13Χ87203Α763/Ινφορmατιον_Σεχυριτψ_Μαναγεmεντ_Σψστεm_φ

ορ_Μιχροσοφτσ_Χλουδ_Ινφραστρυχτυρε.πδφ. 

  

http://download.microsoft.com/download/A/0/3/A03FD8F0-6106-4E64-BB26-13C87203A763/Information_Security_Management_System_for_Microsofts_Cloud_Infrastructure.pdf
http://download.microsoft.com/download/A/0/3/A03FD8F0-6106-4E64-BB26-13C87203A763/Information_Security_Management_System_for_Microsofts_Cloud_Infrastructure.pdf
http://download.microsoft.com/download/A/0/3/A03FD8F0-6106-4E64-BB26-13C87203A763/Information_Security_Management_System_for_Microsofts_Cloud_Infrastructure.pdf
http://download.microsoft.com/download/A/0/3/A03FD8F0-6106-4E64-BB26-13C87203A763/Information_Security_Management_System_for_Microsofts_Cloud_Infrastructure.pdf
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Βυσινεσσ Χοντινυιτψ Μαναγεmεντ ανδ Οπερατιοναλ Ρεσιλιενχε: Χοντρολσ ΒΧΡ−01 

τηρουγη ΒΧΡ−11 

ΒΧΡ−01: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Πλαννινγ 

A consistent unified framework for 

business continuity planning and plan 

 development shall be established, 

documented and adopted to ensure all  

business continuity plans are consistent 

in addressing priorities for  

testing, maintenance, and information 

security requirements.  

Requirements for business continuity 

plans include the following: 

  

• Defined purpose and scope, aligned 

with relevant dependencies 

• Accessible to and understood by 

those who will use them 

• Owned by a named person(s) who is 

responsible for their review, update, 

and approval 

• Defined lines of communication, 

roles, and responsibilities 

• Detailed recovery procedures, 

manual work-around, and reference 

information 

• Method for plan invocation 

Μαναγεmεντ ηασ εσταβλισηεδ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ το 

οϖερσεε ιmπλεmεντατιον οφ τηε ινφορmατιον σεχυριτψ πολιχψ 

ανδ οπερατιοναλ χοντινυιτψ αχροσσ Αζυρε. Μιχροσοφτ Αζυρε 

mαναγεmεντ ισ ρεσπονσιβλε φορ οϖερσεεινγ σεχυριτψ ανδ 

χοντινυιτψ πραχτιχεσ ωιτηιν τηειρ ρεσπεχτιϖε τεαmσ (ινχλυδινγ 

τηιρδ παρτιεσ), ανδ φαχιλιτατινγ χοmπλιανχε ωιτη σεχυριτψ 

πολιχιεσ, προχεσσεσ ανδ στανδαρδσ.  

 

Αν Εντερπρισε Βυσινεσσ Χοντινυιτψ Μαναγεmεντ (ΕΒΧΜ) 

φραmεωορκ ηασ βεεν εσταβλισηεδ φορ Μιχροσοφτ ανδ αππλιεδ το 

ινδιϖιδυαλ βυσινεσσ υνιτσ ινχλυδινγ τηε Χλουδ ανδ Εχοσψστεm 

(Χ&Ε) τεαm υνδερ ωηιχη Μιχροσοφτ Αζυρε φαλλσ. Τηε 

δεσιγνατεδ Χ&Ε Βυσινεσσ Χοντινυιτψ Προγραm Οφφιχε (ΒΧΠΟ) 

ωορκσ ωιτη Μιχροσοφτ Αζυρε mαναγεmεντ το ιδεντιφψ χριτιχαλ 

προχεσσεσ ανδ ασσεσσ ρισκσ. Τηε Χ&Ε ΒΧΠΟ προϖιδεσ γυιδανχε 

το τηε Μιχροσοφτ Αζυρε τεαmσ ον ΕΒΧΜ φραmεωορκ ανδ ΒΧΜ 

ροαδmαπ, ωηιχη ινχλυδεσ τηε φολλοωινγ χοmπονεντσ:  

 

• Γοϖερνανχε 

• Ιmπαχτ Τολερανχε; 

• Βυσινεσσ Ιmπαχτ Αναλψσισ 

• Dεπενδενχιεσ Αναλψσισ (Νον−Τεχηνιχαλ ανδ Τεχηνιχαλ) 

• Στρατεγιεσ 

• Πλαννινγ 

• Τεστινγ 

• Τραινινγ ανδ Αωαρενεσσ 

ΒΧΡ−02: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Τεστινγ 

Business continuity and security incident 

response plans shall be subject to testing 

at planned intervals or upon significant 

organizational or environmental 

changes. Incident response plans shall 

involve impacted customers (tenant) and 

other business relationships that 

represent critical intra-supply chain 

business process dependencies. 

ΒΧΠσ ηαϖε βεεν δοχυmεντεδ ανδ πυβλισηεδ φορ χριτιχαλ Αζυρε 

σερϖιχεσ, ωηιχη προϖιδε ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ 

δεταιλεδ προχεδυρεσ φορ ρεχοϖερψ ανδ ρεχονστιτυτιον οφ 

σψστεmσ το α κνοων στατε περ δεφινεδ Ρεχοϖερψ Τιmε 

Οβϕεχτιϖεσ (ΡΤΟ) ανδ Ρεχοϖερψ Ποιντ Οβϕεχτιϖεσ (ΡΠΟ). Πλανσ 

αρε ρεϖιεωεδ ον αν αννυαλ βασισ, ατ α mινιmυm. 

 

Τηε ΒΧΠ τεαm χονδυχτσ τεστινγ οφ τηε βυσινεσσ χοντινυιτψ 

ανδ δισαστερ ρεχοϖερψ πλανσ φορ χριτιχαλ σερϖιχεσ, περ τηε 

δεφινεδ τεστινγ σχηεδυλε φορ διφφερεντ λοσσ σχεναριοσ. Εαχη 

λοσσ σχεναριο ισ τεστεδ ατ λεαστ αννυαλλψ. Ισσυεσ ιδεντιφιεδ 

δυρινγ τεστινγ αρε ρεσολϖεδ δυρινγ τηε εξερχισεσ ανδ πλανσ 

αρε υπδατεδ αχχορδινγλψ. 

ΒΧΡ−03: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Dαταχεντερ 

Υτιλιτιεσ / 

Ενϖιρονmενταλ 

Χονδιτιονσ 

Datacenter utilities services and 

environmental conditions (e.g., water, 

power, temperature and humidity 

controls, telecommunications, and 

internet connectivity) shall be secured, 

monitored, maintained, and tested for 

continual effectiveness at planned 

intervals to ensure protection from 

unauthorized interception or damage, 

and designed with automated fail-over 

or other redundancies in the event of 

planned or unplanned disruptions. 

Αζυρε ρυνσ ιν γεογραπηιχαλλψ διστριβυτεδ Μιχροσοφτ φαχιλιτιεσ, 

σηαρινγ σπαχε ανδ υτιλιτιεσ ωιτη οτηερ Μιχροσοφτ Ονλινε 

Σερϖιχεσ. Εαχη φαχιλιτψ ισ δεσιγνεδ το ρυν 24ξ7ξ365 ανδ 

εmπλοψσ ϖαριουσ mεασυρεσ το ηελπ προτεχτ οπερατιονσ φροm 

ποωερ φαιλυρε, πηψσιχαλ ιντρυσιον, ανδ νετωορκ ουταγεσ. Τηεσε 

δαταχεντερσ χοmπλψ ωιτη ινδυστρψ στανδαρδσ (συχη ασ ΙΣΟ 

27001) φορ πηψσιχαλ σεχυριτψ ανδ αϖαιλαβιλιτψ. Τηεψ αρε 

mαναγεδ, mονιτορεδ, ανδ αδmινιστερεδ βψ Μιχροσοφτ 

οπερατιονσ περσοννελ. 

ΒΧΡ−04: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Information system documentation (e.g., 

administrator and user guides, and 

architecture diagrams) shall be made 

Εξτενσιϖε δοχυmεντατιον, ινχλυδινγ στανδαρδ οπερατινγ 

προχεδυρεσ, σεχυριτψ ανδ ηαρδενινγ γυιδεσ, νετωορκ ανδ 

φαχιλιτψ διαγραmσ, ανδ σψστεm βυιλδ−ουτ δοχυmεντατιον ισ 
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Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Dοχυmεντατιον 

available to authorized personnel to 

ensure the following: 

• Configuring, installing, and 

operating the information system 

• Effectively using the system’s 

security features 

mαινταινεδ ιν α σεχυρε ιντερναλ σιτε ανδ mαδε αϖαιλαβλε το 

αυτηοριζεδ περσοννελ. 

 

Ιν αδδιτιον, Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ εσταβλισηεδ α Χ&Ε Σεχυριτψ 

ΣηαρεΠοιντ σιτε, ασσιγνεδ Πριϖαχψ Λεαδσ, ανδ δεσιγνατεδ α 

Σεχυριτψ τεαm το προϖιδε γυιδανχε ον σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ. 

Αχχεσσ το σψστεm δοχυmεντατιον ισ ρεστριχτεδ το τηε 

ρεσπεχτιϖε Μιχροσοφτ Αζυρε τεαmσ βασεδ ον τηειρ ϕοβ ρολεσ. 

ΒΧΡ−05: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Ενϖιρονmενταλ 

Ρισκσ 

Physical protection against damage from 

natural causes and disasters, as well as 

deliberate attacks, including fire, flood, 

atmospheric electrical discharge, solar 

induced geomagnetic storm, wind, 

earthquake, tsunami, explosion, nuclear 

accident, volcanic activity, biological 

hazard, civil unrest, mudslide, tectonic 

activity, and other forms of natural or 

man-made disaster shall be anticipated, 

designed, and have countermeasures 

applied. 

Αζυρε ρυνσ ιν γεογραπηιχαλλψ διστριβυτεδ Μιχροσοφτ φαχιλιτιεσ, 

ιν σοmε χασεσ σηαρινγ σπαχε ανδ υτιλιτιεσ ωιτη οτηερ Μιχροσοφτ 

Ονλινε Σερϖιχεσ (παιρεδ δαταχεντερσ αρε λοχατεδ ατ λεαστ 300 

mιλεσ απαρτ ιν ορδερ το προϖιδε φαιλοϖερ ιν τηε εϖεντ οφ α 

λαργε−σχαλε ρεγιοναλ δισαστερ). Εαχη φαχιλιτψ ισ δεσιγνεδ το ρυν 

24ξ7ξ365 ανδ εmπλοψσ ϖαριουσ mεασυρεσ το ηελπ προτεχτ 

οπερατιονσ φροm ποωερ φαιλυρε, πηψσιχαλ ιντρυσιον, ανδ 

νετωορκ ουταγεσ. Τηεσε δαταχεντερσ χοmπλψ ωιτη ινδυστρψ 

στανδαρδσ (συχη ασ ΙΣΟ 27001) φορ πηψσιχαλ σεχυριτψ ανδ 

αϖαιλαβιλιτψ. Τηεψ αρε mαναγεδ, mονιτορεδ, ανδ αδmινιστερεδ 

βψ Μιχροσοφτ οπερατιονσ περσοννελ. 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε αλσο προϖιδεσ mυλτιπλε mεχηανισmσ φορ 

χυστοmερσ το δεπλοψ φαυλτ−τολερανχε ωιτηιν τηειρ Αζυρε 

συβσχριπτιον ενϖιρονmεντ, ινχλυδινγ τηε χονφιγυρατιον οφ 

φαιλοϖερ χλυστερσ, γεο−ρεδυνδαντ στοραγε, ανδ λοαδ βαλανχινγ. 

ΒΧΡ−06: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Εθυιπmεντ 

Λοχατιον 

To reduce the risks from environmental 

threats, hazards, and opportunities for 

unauthorized access, equipment shall be 

kept away from locations subject to high 

probability environmental risks and 

supplemented by redundant equipment 

located at a reasonable distance. 

Μιχροσοφτ δαταχεντερ σιτε σελεχτιον ισ περφορmεδ υσινγ α 

νυmβερ οφ χριτερια, ινχλυδινγ mιτιγατιον οφ ενϖιρονmενταλ 

ρισκσ. Ιν αρεασ ωηερε τηερε εξιστσ α ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ 

εαρτηθυακεσ, σεισmιχ βραχινγ οφ τηε φαχιλιτψ ισ εmπλοψεδ.  

 

Ενϖιρονmενταλ χοντρολσ ηαϖε βεεν ιmπλεmεντεδ το προτεχτ 

σψστεmσ ινσιδε τηε φαχιλιτψ, ινχλυδινγ τεmπερατυρε ανδ 

ηεατινγ, ϖεντιλατιον, ανδ αιρ χονδιτιονινγ (ΗςΑΧ) χοντρολσ, 

φιρε δετεχτιον ανδ συππρεσσιον σψστεmσ, ανδ ποωερ 

mαναγεmεντ σψστεmσ. 

ΒΧΡ−07: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Εθυιπmεντ 

Μαιντενανχε 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, for equipment 

maintenance ensuring continuity and 

availability of operations and support 

personnel. 

Α σινγλε ηαρδωαρε φαιλυρε ισ mιτιγατεδ βψ α Φαβριχ Χοντρολλερ 

ωηιχη mαναγεσ ρεσουρχε αλλοχατιον, αυτοmατιχαλλψ φαιλινγ−

οϖερ το α διφφερεντ mαχηινε ορ χλυστερ. Ηαρδωαρε 

mαναγεmεντ ισ τρανσπαρεντ το τηε χυστοmερ. 

 

Wιτηουτ αδδιτιοναλ χονφιγυρατιον, δατα ισ προτεχτεδ βψ λοχαλλψ 

ρεδυνδαντ στοραγε, ωηιχη mαινταινσ mυλτιπλε ρεπλιχασ οφ δατα 

ωιτηιν α σινγλε ρεγιον. Ιφ γεο−ρεπλιχατιον φορ τηε ϖιρτυαλ 

mαχηινε ισ χονφιγυρεδ, τηατ γεο−ρεπλιχατιον προϖιδεσ 

ρεδυνδανχψ οφ δατα αχροσσ ρεγιονσ το ηελπ ενσυρε αχχεσσ το 

δατα ιν τηε εϖεντ οφ α λοχαλ δισαστερ. 

 

Νετωορκ ινφραστρυχτυρε ανδ χοmπονεντσ αρε σιmιλαρλψ 

ρεδυνδαντ, ωιτη Ν+1 λινκσ το ρεγιοναλ ΤελΧοσ, λοαδ βαλανχερσ, 

ανδ ρουτινγ σωιτχη φαβριχ. 
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ΒΧΡ−08: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Εθυιπmεντ 

Ποωερ Φαιλυρεσ 

Protection measures shall be put into 

place to react to natural and man-made 

threats based upon a geographically-

specific Business Impact Assessment 

Μιχροσοφτ Αζυρε εmπλοψσ σοπηιστιχατεδ σοφτωαρε−δεφινεδ 

σερϖιχε ινστρυmεντατιον ανδ mονιτορινγ τηατ ιντεγρατεσ ατ τηε 

χοmπονεντ ορ σερϖερ λεϖελ, τηε δαταχεντερ εδγε, νετωορκ 

βαχκβονε, Ιντερνετ εξχηανγε σιτεσ, ανδ ατ τηε ρεαλ ορ 

σιmυλατεδ υσερ λεϖελ, προϖιδινγ ϖισιβιλιτψ ωηεν α σερϖιχε 

δισρυπτιον ισ οχχυρρινγ ανδ πινποιντινγ ιτσ χαυσε.  

 

Μορε ιmπορταντλψ, Αζυρε σερϖιχεσ τεαmσ χοντινυουσλψ ινϖεστ 

ιν δεϖελοπινγ γρεατερ αππλιχατιον ρεσιλιενχψ ιν σοφτωαρε 

χοmπονεντσ σο τηεψ ωιλλ θυιχκλψ ρεχογνιζε α δισρυπτιον ανδ 

γραχεφυλλψ φαιλ οϖερ το α διφφερεντ σετ οφ σερϖερσ ορ εϖεν α 

διφφερεντ δαταχεντερ, ωιτηουτ ιντερρυπτινγ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ 

τηε σερϖιχε.  

 

Αζυρε δαταχεντερσ ηαϖε δεδιχατεδ 24ξ7 υνιντερρυπτιβλε 

ποωερ συππλψ (ΥΠΣ) ανδ εmεργενχψ ποωερ συππορτ, ωηιχη 

mαψ ινχλυδε γενερατορσ. Ρεγυλαρ mαιντενανχε ανδ τεστινγ ισ 

χονδυχτεδ φορ βοτη τηε ΥΠΣ ανδ γενερατορσ, ανδ δαταχεντερσ 

ηαϖε mαδε αρρανγεmεντσ φορ εmεργενχψ φυελ δελιϖερψ.  

 

Dαταχεντερσ αλσο ηαϖε α δεδιχατεδ Φαχιλιτψ Οπερατιονσ Χεντερ 

το mονιτορ τηε φολλοωινγ: Ποωερ σψστεmσ, ινχλυδινγ χριτιχαλ 

ελεχτριχαλ χοmπονεντσ � γενερατορσ, τρανσφερ σωιτχη, mαιν 

σωιτχηγεαρ, ποωερ mαναγεmεντ mοδυλε ανδ υνιντερρυπτιβλε 

ποωερ συππλψ εθυιπmεντ.  

ΒΧΡ−09: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Ιmπαχτ Αναλψσισ 

There shall be a defined and 

documented method for determining the 

impact of any disruption to the 

organization (cloud provider, cloud 

consumer) that must incorporate the 

following: 

 � Identify critical products and services 

 � Identify all dependencies, including 

processes, applications, business 

partners, and third party service 

providers 

 � Understand threats to critical products 

and services 

 � Determine impacts resulting from 

planned or unplanned disruptions and 

how these vary over time 

 � Establish the maximum tolerable 

period for disruption 

 � Establish priorities for recovery 

 � Establish recovery time objectives for 

resumption of critical products and 

services within their maximum tolerable 

period of disruption 

 � Estimate the resources required for 

resumption 

Αζυρε χονδυχτσ α ρισκ ασσεσσmεντ το ιδεντιφψ ανδ ασσεσσ 

χοντινυιτψ ρισκσ ρελατεδ το Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχεσ. Τηε 

Βυσινεσσ Ιmπαχτ Αναλψσισ ισ χαρριεδ ουτ ανδ ιmπαχτσ αρε 

ασσεσσεδ φορ χριτιχαλ σερϖιχεσ βασεδ ον ρεϖενυε ανδ 

οπερατιονσ χονσιδερατιονσ. 

 

Βυσινεσσ Ιmπαχτ Ασσεσσmεντ, Dεπενδενχψ Αναλψσισ ανδ Ρισκ 

Ασσεσσmεντσ αρε περφορmεδ /υπδατεδ ατ λεαστ ον αν αννυαλ 

βασισ. Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ περφορmινγ ιmπαχτ 

αναλψσισ φορ τηειρ αππλιχατιονσ ανδ δεσιγν το mεετ τηειρ 

Ρεχοϖερψ Τιmε Οβϕεχτιϖε (ΡΤΟ) / Ρεχοϖερψ Ποιντ Οβϕεχτιϖε 

ρεθυιρεmεντσ.  
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ΒΧΡ−10: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Πολιχψ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business  

processes and technical measures 

implemented, for appropriate IT  

governance and service management to 

ensure appropriate planning,  

delivery and support of the 

organization's IT capabilities supporting  

business functions, workforce, and/or 

customers based on industry  

acceptable standards (i.e., ITIL v4 and 

COBIT 5). Additionally, policies 

 and procedures shall include defined 

roles and responsibilities  

supported by regular workforce training. 

Αζυρε ηασ δεϖελοπεδ α Βυσινεσσ Χοντινυιτψ ανδ Dισαστερ 

Ρεχοϖερψ (ΒΧ/DΡ) Στανδαρδ Οπερατινγ Προχεδυρε ανδ 

δοχυmεντατιον τηατ ινχλυδε τηε δεφινεδ ινφορmατιον σεχυριτψ 

ανδ αϖαιλαβιλιτψ ρεθυιρεmεντσ. 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ/ορ ΜΧΙΟ σταφφ αρε ρεθυιρεδ το τακε 

τραινινγ δετερmινεδ το βε αππροπριατε το τηε σερϖιχεσ βεινγ 

προϖιδεδ ανδ τηε ρολε τηεψ περφορm.  

 

Φορ mορε ινφορmατιον ον ΒΧDΡ ιν Αζυρε, ϖισιτ 

ηττπσ://mσδν.mιχροσοφτ.χοm/λιβραρψ/αζυρε/ηη873027.ασπξ  

 

Φορ γενεραλ ινφορmατιον αβουτ χλουδ οπερατιονσ ανδ 

ρελιαβιλιτψ ιν Μιχροσοφτ δαταχεντερσ, πλεασε ϖισιτ 

ηττπ://ωωω.mιχροσοφτ.χοm/εν−υσ/σερϖερ−χλουδ/χλουδ−

οσ/γλοβαλ−δαταχεντερσ.ασπξ#Φραγmεντ_Σχεναριο2 

ΒΧΡ−11: 

Βυσινεσσ 

Χοντινυιτψ 

Μαναγεmεντ & 

Οπερατιοναλ 

Ρεσιλιενχε − 

Ρετεντιον Πολιχψ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, for defining and adhering 

to the retention period of any critical 

asset as per established policies and 

procedures, as well as applicable legal, 

statutory, or regulatory compliance 

obligations. Backup and recovery 

measures shall be incorporated as part 

of business continuity planning and 

tested accordingly for effectiveness. 

Dατα ρετεντιον πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ αρε δεφινεδ ανδ 

mαινταινεδ ιν αχχορδανχε το ρεγυλατορψ, στατυτορψ, 

χοντραχτυαλ ορ βυσινεσσ ρεθυιρεmεντσ. Τηε Μιχροσοφτ Αζυρε 

βαχκυπ ανδ ρεδυνδανχψ προγραm υνδεργοεσ αν αννυαλ 

ρεϖιεω ανδ ϖαλιδατιον ανδ Αζυρε βαχκσ υπ ινφραστρυχτυρε δατα 

ρεγυλαρλψ ανδ ϖαλιδατεσ ρεστορατιον οφ δατα περιοδιχαλλψ φορ 

δισαστερ ρεχοϖερψ πυρποσεσ.  

 

Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ ενφορχινγ τηειρ οων δατα 

ρετεντιον πολιχιεσ. Μιχροσοφτ Αζυρε προϖιδεσ τοολσ το σεχυρελψ 

δελετε δατα ινχλυδινγ ιmmεδιατελψ ρεmοϖινγ τηε ινδεξ φροm 

τηε πριmαρψ λοχατιον, ανδ ρεmοϖαλ οφ ανψ γεο−ρεπλιχατεδ 

χοπιεσ οφ τηε δατα (ινδεξ) ασψνχηρονουσλψ. Μεδια ωιπινγ ισ 

ΝΙΣΤ 800−88 χοmπλιαντ, δεφεχτιϖε δισκσ αρε δεστροψεδ, ανδ 

χυστοmερσ χαν ονλψ ρεαδ φροm δισκ σπαχε το ωηιχη τηεψ ηαϖε 

πρεϖιουσλψ ωριττεν. 

  

https://msdn.microsoft.com/library/azure/hh873027.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/cloud-os/global-datacenters.aspx#Fragment_Scenario2
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/cloud-os/global-datacenters.aspx#Fragment_Scenario2
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Χηανγε Χοντρολ & Χονφιγυρατιον Μαναγεmεντ: Χοντρολσ ΧΧΧ−01 τηρουγη ΧΧΧ−05 

ΧΧΧ−01: 

Χηανγε Χοντρολ 

& Χονφιγυρατιον 

Μαναγεmεντ − 

Νεω 

Dεϖελοπmεντ / 

Αχθυισιτιον 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, to ensure the development 

and/or acquisition of new data, physical 

or virtual applications, infrastructure 

network and systems components, or 

any corporate, operations and/or 

datacenter facilities have been pre-

authorized by the organization's 

business leadership or other accountable 

business role or function. 

Μιχροσοφτ φολλοωσ ΝΙΣΤ γυιδανχε ρεγαρδινγ σεχυριτψ 

χονσιδερατιονσ ιν σοφτωαρε δεϖελοπmεντ ιν τηατ ινφορmατιον 

σεχυριτψ mυστ βε ιντεγρατεδ ιντο τηε ΣDΛΧ φροm σψστεm 

ινχεπτιον. Χοντινυαλ ιντεγρατιον οφ σεχυριτψ πραχτιχεσ ιν τηε 

Μιχροσοφτ ΣDΛ εναβλεσ εαρλψ ιδεντιφιχατιον ανδ mιτιγατιον οφ 

σεχυριτψ ϖυλνεραβιλιτιεσ ανδ mισχονφιγυρατιονσ; αωαρενεσσ οφ 

ποτεντιαλ σοφτωαρε χοδινγ χηαλλενγεσ χαυσεδ βψ ρεθυιρεδ 

σεχυριτψ χοντρολσ; ιδεντιφιχατιον οφ σηαρεδ σεχυριτψ σερϖιχεσ 

ανδ ρευσε οφ σεχυριτψ βεστ πραχτιχεσ τοολσ ωηιχη ιmπροϖε 

σεχυριτψ ποστυρε τηρουγη προϖεν mετηοδσ ανδ τεχηνιθυεσ; 

ανδ ενφορχεσ Μιχροσοφτ∋σ αλρεαδψ χοmπρεηενσιϖε ρισκ 

mαναγεmεντ προγραm.  

 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ εσταβλισηεδ σοφτωαρε δεϖελοπmεντ ανδ 

ρελεασε mαναγεmεντ προχεσσεσ το χοντρολ ιmπλεmεντατιον οφ 

mαϕορ χηανγεσ ινχλυδινγ: 

• Τηε ιδεντιφιχατιον ανδ δοχυmεντατιον οφ τηε 

πλαννεδ χηανγε 

• Ιδεντιφιχατιον οφ βυσινεσσ γοαλσ, πριοριτιεσ ανδ 

σχεναριοσ δυρινγ προδυχτ πλαννινγ  

• Σπεχιφιχατιον οφ φεατυρε/χοmπονεντ δεσιγν  

• Οπερατιοναλ ρεαδινεσσ ρεϖιεω βασεδ ον α πρε−

δεφινεδ χριτερια/χηεχκ−λιστ το ασσεσσ οϖεραλλ 

ρισκ/ιmπαχτ  

• Τεστινγ, αυτηοριζατιον ανδ χηανγε mαναγεmεντ 

βασεδ ον εντρψ/εξιτ χριτερια φορ DΕς (δεϖελοπmεντ), 

ΙΝΤ (Ιντεγρατιον Τεστινγ), ΣΤΑΓΕ (Πρε−προδυχτιον) 

ανδ ΠΡΟD (προδυχτιον) ενϖιρονmεντσ ασ 

αππροπριατε. 

 

ΜΧΙΟ υσεσ στανδαρδιζεδ προχεσσεσ φορ τηε αχθυισιτιον, 

πρεπαρατιον / προϖισιονινγ, δεπλοψmεντ, ανδ χονφιγυρατιον οφ 

πηψσιχαλ ασσετσ συχη ασ χοmπυτε σερϖερσ, στοραγε, ανδ 

νετωορκινγ ηαρδωαρε. Σεχυριτψ προχεσσεσ αρε ιν πλαχε το 

ενσυρε συππλψ χηαιν ιντεγριτψ, ινχλυδινγ σηιππινγ / ρεχειϖινγ 

φροm ΟΕΜ παρτνερσ, πηψσιχαλ τρανσφερσ, ανδ ινσταλλατιονσ ιν 

δαταχεντερ χολοσ. 

 

Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ τηειρ οων αππλιχατιονσ ηοστεδ 

ιν Μιχροσοφτ Αζυρε. 

ΧΧΧ−02: 

Χηανγε Χοντρολ 

& Χονφιγυρατιον 

Μαναγεmεντ − 

Ουτσουρχεδ 

Dεϖελοπmεντ 

External business partners shall adhere 

to the same policies and procedures for 

change management, release, and 

testing as internal developers within the 

organization (e.g. ITIL service 

management processes). 

Μιχροσοφτ Αζυρε βυσινεσσ παρτνερσ ανδ τηιρδ−παρτψ 

χοντραχτορσ αρε ρεθυιρεδ το φολλοω τηε σαmε εσταβλισηεδ 

σοφτωαρε δεϖελοπmεντ ανδ ρελεασε mαναγεmεντ προχεσσεσ, 

ινχλυδινγ ΣDΛ ανδ ΟΣΑ γυιδελινεσ, το χοντρολ 

ιmπλεmεντατιον οφ mαϕορ χηανγεσ ασ Μιχροσοφτ Αζυρε 

σοφτωαρε δεϖελοπερσ. 

ΧΧΧ−03: 

Χηανγε Χοντρολ 

& Χονφιγυρατιον 

Μαναγεmεντ − 

Θυαλιτψ Τεστινγ 

Organization shall follow a defined 

quality change control and testing 

process (e.g. ITIL Service Management) 

with established baselines, testing, and 

release standards that focus on system 

availability, confidentiality, and integrity 

of systems and services. 

Αζυρε ηασ δεϖελοπεδ φορmαλ στανδαρδ οπερατινγ προχεδυρεσ 

(ΣΟΠσ) γοϖερνινγ τηε χηανγε mαναγεmεντ προχεσσ. Τηεσε 

ΣΟΠσ χοϖερ βοτη σοφτωαρε δεϖελοπmεντ ανδ ηαρδωαρε 

χηανγε ανδ ρελεασε mαναγεmεντ, ανδ αρε χονσιστεντ ωιτη 

εσταβλισηεδ ρεγυλατορψ γυιδελινεσ ινχλυδινγ ΙΣΟ 27001, ΣΟΧ 1 

/ ΣΟΧ 2, ΝΙΣΤ 800−53, ανδ οτηερσ. 

 

Μιχροσοφτ αλσο υσεσ Οπερατιοναλ Σεχυριτψ Ασσυρανχε (ΟΣΑ), α 

φραmεωορκ τηατ ινχορπορατεσ τηε κνοωλεδγε γαινεδ τηρουγη 

α ϖαριετψ οφ χαπαβιλιτιεσ τηατ αρε υνιθυε το Μιχροσοφτ, 
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ινχλυδινγ τηε Μιχροσοφτ Σεχυριτψ Dεϖελοπmεντ Λιφεχψχλε (ΣDΛ), 

τηε Μιχροσοφτ Σεχυριτψ Ρεσπονσε Χεντερ προγραm, ανδ δεεπ 

αωαρενεσσ οφ τηε χψβερσεχυριτψ τηρεατ λανδσχαπε. ΟΣΑ 

χοmβινεσ τηισ κνοωλεδγε ωιτη τηε εξπεριενχε οφ ρυννινγ 

ηυνδρεδσ οφ τηουσανδσ οφ σερϖερσ ιν δαταχεντερσ αρουνδ τηε 

ωορλδ. Μιχροσοφτ υσεσ ΟΣΑ το mινιmιζε ρισκ βψ ενσυρινγ τηατ 

ονγοινγ οπερατιοναλ αχτιϖιτιεσ φολλοω ριγορουσ σεχυριτψ 

γυιδελινεσ ανδ βψ ϖαλιδατινγ τηατ γυιδελινεσ αρε αχτυαλλψ 

βεινγ φολλοωεδ εφφεχτιϖελψ. Wηεν ισσυεσ αρισε, α φεεδβαχκ 

λοοπ ηελπσ ενσυρε τηατ φυτυρε ρεϖισιονσ οφ ΟΣΑ χονταιν 

mιτιγατιονσ το αδδρεσσ τηεm. 

 

Τηε φουνδατιον οφ σεχυρε ονλινε σερϖιχεσ χονσιστσ οφ τηε 

φολλοωινγ ελεmεντσ:  

 

• ΣDΛ, το ενσυρε τηε σοφτωαρε τηατ υνδερλιεσ τηε σερϖιχε ισ 

δεσιγνεδ ανδ δεϖελοπεδ ωιτη σεχυριτψ ιν mινδ 

τηρουγηουτ ιτσ εντιρε λιφεχψχλε. 

• ΟΣΑ, το ενσυρε τηε δεπλοψmεντ ανδ οπερατιον οφ τηε 

σερϖιχε ινχλυδεσ εφφεχτιϖε σεχυριτψ πραχτιχεσ τηρουγηουτ 

ιτσ λιφεχψχλε.  

 

 

Τηε ΟΣΑ προχεσσ αλσο υσεσ φεεδβαχκ φροm ονλινε σερϖιχεσ 

τεαmσ ωιτηιν Μιχροσοφτ το χοντινυουσλψ εϖαλυατε ανδ ιmπροϖε 

τηε ΟΣΑ προχεσσ. Τηισ φεεδβαχκ ισ αλσο χονσιδερεδ 

χονφιδεντιαλ, ανδ ιτ ισ προτεχτεδ ιν αχχορδανχε ωιτη Μιχροσοφτ 

ιντερναλ πολιχιεσ. 

 

Τηε τηρεε κεψ προχεσσεσ οφ ΟΣΑ αρε: 

• Ενσυρινγ τηατ ΟΣΑ ινπυτσ (συχη ασ οργανιζατιοναλ 

λεαρνινγ, τηρεατ ιντελλιγενχε, ανδ σεχυριτψ τεχηνολογιεσ) 

αρε υπ−το−δατε ανδ ρελεϖαντ.  

• Dεϖελοπινγ ανδ αππλψινγ χεντραλιζεδ ρεϖιεω προχεσσεσ το 

χονσολιδατε ρεθυιρεmεντσ το εσταβλιση τηε ΟΣΑ βασελινε 

ρεθυιρεmεντσ.  

• Ενγαγινγ ανδ ιmπλεmεντινγ τηε νεω ρεθυιρεmεντσ ανδ 

βασελινεσ. 

 

Αδδιτιοναλ ινφορmατιον ον ηοω Μιχροσοφτ Αζυρε υσεσ ΟΣΑ φορ 

χηανγε ανδ χονφιγυρατιον mαναγεmεντ χαν βε φουνδ ατ 

ηττπ://ωωω.mιχροσοφτ.χοm/εν−

υσ/δοωνλοαδ/χονφιρmατιον.ασπξ?ιδ=40872. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40872
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40872
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ΧΧΧ−04: 

Χηανγε Χοντρολ 

& Χονφιγυρατιον 

Μαναγεmεντ − 

Υναυτηοριζεδ 

Σοφτωαρε 

Ινσταλλατιονσ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, to restrict the installation 

of unauthorized software on 

organizationally-owned or managed 

user end-point devices (e.g., issued 

workstations, laptops, and mobile 

devices) and IT infrastructure network 

and systems components. 

Χηανγεσ το προδυχτιον ενϖιρονmεντσ γο τηρουγη τηε 

Χηανγε Μαναγεmεντ προχεσσ δεσχριβεδ ιν ΧΧΧ−01 ανδ ΧΧΧ−

03. Τηισ προχεσσ αλσο ρεθυιρεσ τηατ: 

• Πρε−σχρεενεδ αδmιν ρεθυεστσ φροm Μιχροσοφτ χορπορατε 

νετωορκσ αρε αππροϖεδ 

• Τηατ ρολε βασεδ ανδ ϑυστ−ιν−Τιmε / ϑυστ Ενουγη Αχχεσσ 

χοντρολσ αρε ενφορχεδ 

• Πριϖιλεγεσ ισσυεδ αρε τεmποραρψ ανδ γραντ τηε λεαστ 

πριϖιλεγε ρεθυιρεδ το χοmπλετε τασκσ 

• Μυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον φορ αδmινιστρατιϖε αχχεσσ ισ 

ρεθυιρεδ 

• Αχχεσσ ρεθυεστσ αρε λογγεδ ανδ αυδιτεδ 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε σουρχε χοδε λιβραριεσ αρε λιmιτεδ το 

αυτηοριζεδ περσοννελ ονλψ. Wηερε φεασιβλε, σουρχε χοδε 

λιβραριεσ mαινταιν σεπαρατε προϕεχτ ωορκ σπαχεσ φορ 

ινδεπενδεντ προϕεχτσ. Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ Μιχροσοφτ Αζυρε 

Χοντραχτορσ αρε γραντεδ αχχεσσ ονλψ το τηοσε ωορκ σπαχεσ 

ωηιχη τηεψ νεεδ αχχεσσ το περφορm τηειρ δυτιεσ. Σουρχε χοδε 

λιβραριεσ ενφορχε χοντρολ οϖερ χηανγεσ το σουρχε χοδε βψ 

ρεθυιρινγ α ρεϖιεω φροm δεσιγνατεδ ρεϖιεωερσ πριορ το 

συβmισσιον. Αν αυδιτ λογ δεταιλινγ mοδιφιχατιονσ το τηε 

σουρχε χοδε λιβραρψ ισ mαινταινεδ. 

ΧΧΧ−05: 

Χηανγε Χοντρολ 

& Χονφιγυρατιον 

Μαναγεmεντ − 

Προδυχτιον 

Χηανγεσ 

Policies and procedures shall be 

established for managing the risks 

associated with applying changes to: 

 � business-critical or customer (tenant)-

impacting (physical and virtual) 

applications and system-system interface 

(API) designs and configurations 

 � infrastructure network and systems 

components 

Technical measures shall be 

implemented to provide assurance that 

all changes directly correspond to a 

registered change request, business-

critical or customer (tenant) , and/or 

authorization by, the customer (tenant) 

as per agreement (SLA) prior to 

deployment. 

Σοφτωαρε ρελεασεσ ανδ χονφιγυρατιον χηανγεσ το τηε Αζυρε 

πλατφορm αρε τεστεδ βασεδ ον εσταβλισηεδ χριτερια πριορ το 

προδυχτιον ιmπλεmεντατιον ανδ προχεδυρεσ ηαϖε βεεν 

εσταβλισηεδ το εϖαλυατε ανδ ιmπλεmεντ Μιχροσοφτ ρελεασεδ 

πατχηεσ το Αζυρε ινφραστρυχτυρε. 

 

Χυστοmερσ ηαϖε αχχεσσ το τηιρδ παρτψ αυδιτ ρεπορτσ ανδ 

χερτιφιχατιονσ τηατ ενχοmπασσ τηε χοντρολσ ρελεϖαντ το χηανγε 

mαναγεmεντ. Χυστοmερσ αλσο ρεχειϖε τηειρ ρολεσ, ριγητσ ανδ 

ρεσπονσιβιλιτιεσ ιν τηε Αζυρε Τερmσ & Χονδιτιονσ. 
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Dατα Σεχυριτψ ανδ Ινφορmατιον Λιφεχψχλε Μαναγεmεντ: Χοντρολσ DΣΙ−01 τηρουγη 

DΣΙ−07 

DΣΙ−01: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ − 

Χλασσιφιχατιον 

Data and objects containing data shall 

be assigned a classification by the data 

owner based on data type, value, 

sensitivity, and criticality to the 

organization. 

Αζυρε χλασσιφιεσ δατα αχχορδινγ το τηε Μιχροσοφτ Αζυρε δατα 

χλασσιφιχατιον σχηεmε ανδ τηεν ιmπλεmεντσ α στανδαρδ σετ οφ 

Σεχυριτψ ανδ Πριϖαχψ αττριβυτεσ. Μιχροσοφτ δοεσ νοτ χλασσιφψ 

δατα υπλοαδεδ ανδ στορεδ βψ χυστοmερσ. Ηαρδωαρε ισ 

υνιθυελψ ιδεντιφιεδ υσινγ σοφτωαρε mονιτορινγ τοολσ ανδ 

ηαρδωαρε ασσετ ταγσ ασ παρτ οφ τηε Αζυρε Dατα Χλασσιφιχατιον 

προγραm. 

DΣΙ−02: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ − 

Dατα Ινϖεντορψ / 

Φλοωσ 

Policies and procedures shall be 

established to inventory, document, and 

maintain data flows for data that is 

resident (permanently or temporarily) 

within the service's applications and 

infrastructure network and systems. In 

particular, providers shall ensure that 

data that is subject to geographic 

residency requirements not be migrated 

beyond its defined bounds. 

Ιντερναλλψ, Μιχροσοφτ τραχκσ δατα φλοωσ ανδ νετωορκ 

χοννεχτιϖιτψ αmονγ ιτσ φαχιλιτιεσ ωορλδωιδε. Μιχροσοφτ ωιλλ νοτ 

τρανσφερ Χυστοmερ Dατα ουτσιδε τηε γεο(σ) χυστοmερ σπεχιφιεσ 

(φορ εξαmπλε, φροm Ευροπε το Υ.Σ. ορ φροm Υ.Σ. το Ασια) εξχεπτ 

ωηερε νεχεσσαρψ φορ Μιχροσοφτ το προϖιδε χυστοmερ συππορτ, 

τρουβλεσηοοτ τηε σερϖιχε, ορ χοmπλψ ωιτη λεγαλ ρεθυιρεmεντσ; 

ορ ωηερε χυστοmερ χονφιγυρεσ τηε αχχουντ το εναβλε συχη 

τρανσφερ οφ Χυστοmερ Dατα, ινχλυδινγ τηρουγη τηε υσε οφ: 

• Φεατυρεσ τηατ δο νοτ εναβλε γεο σελεχτιον συχη ασ 

Χοντεντ Dελιϖερψ Νετωορκ (ΧDΝ) τηατ προϖιδεσ α γλοβαλ 

χαχηινγ σερϖιχε 

• Wεβ ανδ Wορκερ Ρολεσ, ωηιχη βαχκ−υπ σοφτωαρε 

δεπλοψmεντ παχκαγεσ το τηε Υνιτεδ Στατεσ ρεγαρδλεσσ οφ 

δεπλοψmεντ γεο 

• Πρεϖιεω, βετα, ορ οτηερ πρε−ρελεασε φεατυρεσ τηατ mαψ 

στορε ορ τρανσφερ Χυστοmερ Dατα το τηε Υνιτεδ Στατεσ 

ρεγαρδλεσσ οφ δεπλοψmεντ γεο 

• Αζυρε Αχτιϖε Dιρεχτορψ (εξχεπτ φορ Αχχεσσ Χοντρολ), ωηιχη 

mαψ στορε Αχτιϖε Dιρεχτορψ Dατα γλοβαλλψ εξχεπτ φορ τηε 

Υνιτεδ Στατεσ (ωηερε Αχτιϖε Dιρεχτορψ Dατα ρεmαινσ ιν 

τηε Υνιτεδ Στατεσ) ανδ Ευροπε (ωηερε Αχτιϖε Dιρεχτορψ 

Dατα ισ ιν Ευροπε ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ) 

• Αζυρε Μυλτι−Φαχτορ Αυτηεντιχατιον, ωηιχη στορεσ 

αυτηεντιχατιον δατα ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. 

DΣΙ−03: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ − 

ε−Χοmmερχε 

Τρανσαχτιονσ 

Data related to electronic commerce (e-

commerce) that traverses public 

networks shall be appropriately classified 

and protected from fraudulent activity, 

unauthorized disclosure, or modification 

in such a manner to prevent contract 

dispute and compromise of data. 

Μιχροσοφτ Αζυρε δοεσ νοτ προϖιδε ε−χοmmερχε σολυτιονσ.  

 

Νοτε τηατ Χυστοmερ Dατα ωιλλ βε υσεδ ονλψ το προϖιδε 

χυστοmερ τηε Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχε. Τηισ mαψ ινχλυδε 

τρουβλεσηοοτινγ αιmεδ ατ πρεϖεντινγ, δετεχτινγ ανδ 

ρεπαιρινγ προβλεmσ αφφεχτινγ τηε οπερατιον οφ τηε σερϖιχεσ 

ανδ τηε ιmπροϖεmεντ οφ φεατυρεσ τηατ ινϖολϖε τηε δετεχτιον 

οφ, ανδ προτεχτιον αγαινστ, εmεργινγ ανδ εϖολϖινγ τηρεατσ το 

τηε υσερ (συχη ασ mαλωαρε ορ σπαm). 

 

Μορε ινφορmατιον ον Μιχροσοφτ�σ χοmmιτmεντ αρουνδ υσε οφ 

χυστοmερ δατα χαν βε φουνδ ιν τηε Πριϖαχψ Στατεmεντ ανδ 

Ονλινε Σερϖιχεσ Υσε Ριγητσ αϖαιλαβλε ατ: 

ηττπσ://αζυρε.mιχροσοφτ.χοm/εν−υσ/συππορτ/λεγαλ/. 

DΣΙ−04: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ −

Ηανδλινγ / 

Λαβελινγ / 

Σεχυριτψ Πολιχψ 

Policies and procedures shall be 

established for the labeling, handling, 

and security of data and objects which 

contain data. Mechanisms for label 

inheritance shall be implemented for 

objects that act as aggregate containers 

for data. 

Αζυρε ηασ ιmπλεmεντεδ α φορmαλ πολιχψ τηατ ρεθυιρεσ ασσετσ 

(τηε δεφινιτιον οφ ασσετ ινχλυδεσ δατα ανδ ηαρδωαρε) υσεδ το 

προϖιδε Αζυρε σερϖιχεσ το βε αχχουντεδ φορ ανδ ηαϖε α 

δεσιγνατεδ ασσετ οωνερ. Ασσετ οωνερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ 

mαινταινινγ υπ−το−δατε ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηειρ ασσετσ.  

 

Τηε Ασσετ Χλασσιφιχατιον Στανδαρδ ανδ Ασσετ Προτεχτιον 

Στανδαρδ δεσχριβε τηε mινιmυm σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ τηατ 

εmπλοψεεσ mυστ αππλψ το ινφορmατιον ασσετσ βασεδ ον τηειρ 

https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/


 

Στανδαρδ Ρεσπονσε το ΡΦΙ�Μιχροσοφτ Αζυρε | Παγε 19  

χλασσιφιχατιον. Εmπλοψεεσ, χοντραχτορσ ανδ τηιρδ παρτιεσ 

ρεσπονσιβλε φορ mαναγινγ ανδ mαινταινινγ ασσετσ mυστ 

ενσυρε τηατ ασσετσ αρε ηανδλεδ σεχυρελψ ανδ προϖιδεδ ωιτη 

αππροπριατε λεϖελσ οφ προτεχτιον.  

DΣΙ−05: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ − 

Νον−Προδυχτιον 

Dατα 

Production data shall not be replicated 

or used in non-production environments. 

Τηε Αζυρε πλατφορm ισ σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ ανδ αρχηιτεχτεδ 

το πρεϖεντ τηε ποσσιβιλιτψ οφ προδυχτιον δατα βεινγ mοϖεδ ορ 

ρεπλιχατεδ ουτσιδε οφ τηε Αζυρε χλουδ ενϖιρονmεντ. Τηεσε 

χοντρολσ ινχλυδε: 

• Πηψσιχαλ ανδ λογιχαλ νετωορκ βουνδαριεσ ωιτη στριχτλψ 

ενφορχεδ χηανγε χοντρολ πολιχιεσ 

• Σεγρεγατιον οφ δυτιεσ ρεθυιρινγ α βυσινεσσ νεεδ το 

αχχεσσ αν ενϖιρονmεντ 

• Ηιγηλψ ρεστριχτεδ πηψσιχαλ ανδ λογιχαλ αχχεσσ το τηε χλουδ 

ενϖιρονmεντ 

• Στριχτ χοντρολσ βασεδ ον ΣDΛ ανδ ΟΣΑ τηατ δεφινε χοδινγ 

πραχτιχεσ, θυαλιτψ τεστινγ ανδ χοδε προmοτιον 

• Ονγοινγ σεχυριτψ, πριϖαχψ ανδ σεχυρε χοδινγ πραχτιχεσ 

αωαρενεσσ ανδ τραινινγ 

• Χοντινυουσ λογγινγ ανδ αυδιτ οφ σψστεm αχχεσσ 

• Ρεγυλαρ χοmπλιανχε αυδιτσ το ενσυρε χοντρολ 

εφφεχτιϖενεσσ 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ δεφινινγ 

πολιχιεσ ανδ εσταβλισηινγ χοντρολσ φορ ηοω τηειρ προδυχτιον 

δατα ισ mαινταινεδ ωιτη ρεγαρδ το ρεπλιχατιον ορ ηιγη−

αϖαιλαβιλιτψ ανδ τηε δεmαρχατιον οφ τηειρ προδυχτιον 

ενϖιρονmεντ.  

DΣΙ−06: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ − 

Οωνερσηιπ / 

Στεωαρδσηιπ 

All data shall be designated with 

stewardship, with assigned 

responsibilities defined, documented, and 

communicated. 

Αζυρε ασσετσ αρε χλασσιφιεδ ιν αχχορδανχε ωιτη Μιχροσοφτ 

Ονλινε Σερϖιχεσ Χλασσιφιχατιον Γυιδελινεσ. Αζυρε ηασ 

χονδυχτεδ σεχυριτψ χατεγοριζατιον φορ ιτσ ινφορmατιον ανδ 

ινφορmατιον σψστεmσ ανδ τηε ρεσυλτσ αρε δοχυmεντεδ, 

ρεϖιεωεδ ανδ αππροϖεδ βψ τηε αυτηοριζινγ οφφιχιαλ. Ασσετ 

οωνερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ mαινταινινγ υπ−το−δατε 

ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηειρ ασσετσ. Χυστοmερσ αρε χονσιδερεδ 

τηε οωνερσ οφ τηειρ δατα ασ ιτ εξιστσ ιν Αζυρε. 

DΣΙ−07: 

Dατα Σεχυριτψ & 

Ινφορmατιον 

Λιφεχψχλε 

Μαναγεmεντ − 

Σεχυρε Dισποσαλ 

Any use of customer data in non-

production environments requires 

explicit, documented approval from all 

customers whose data is affected, and 

must comply with all legal and 

regulatory requirements for scrubbing of 

sensitive data elements. 

Μιχροσοφτ δοεσ νοτ υσε χυστοmερ δατα ιν νον−προδυχτιον 

ενϖιρονmεντσ. 

 

Ιν αδδιτιον, Μιχροσοφτ υσεσ βεστ πραχτιχε προχεδυρεσ ανδ α 

mεδια ωιπινγ σολυτιον τηατ ισ ΝΙΣΤ 800−88 χοmπλιαντ. Φορ 

ηαρδ δριϖεσ τηατ χαν�τ βε ωιπεδ ωε υσε α δεστρυχτιον προχεσσ 

τηατ δεστροψσ ιτ (ι.ε. σηρεδδινγ) ανδ ρενδερσ τηε ρεχοϖερψ οφ 

ινφορmατιον ιmποσσιβλε (ε.γ., δισιντεγρατε, σηρεδ, πυλϖεριζε, ορ 

ινχινερατε). Τηε αππροπριατε mεανσ οφ δισποσαλ ισ δετερmινεδ 

βψ τηε ασσετ τψπε. Ρεχορδσ οφ τηε δεστρυχτιον αρε ρεταινεδ. 

Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχεσ υτιλιζε αππροϖεδ mεδια στοραγε ανδ 

δισποσαλ mαναγεmεντ σερϖιχεσ. Παπερ δοχυmεντσ αρε 

δεστροψεδ βψ αππροϖεδ mεανσ ατ τηε πρε−δετερmινεδ ενδ−

οφ−λιφε χψχλε. 
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Dαταχεντερ Σεχυριτψ: Χοντρολσ DΧΣ−01 τηρουγη DΧΣ−09 

DΧΣ−01: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Ασσετ 

Μαναγεmεντ 

Assets must be classified in terms of 

business criticality, service-level 

expectations, and operational continuity 

requirements. A complete inventory of 

business-critical assets located at all sites 

and/or geographical locations and their 

usage over time shall be maintained and 

updated regularly, and assigned 

ownership by defined roles and 

responsibilities. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ ιmπλεmεντεδ α φορmαλ πολιχψ τηατ 

ρεθυιρεσ ασσετσ (τηε δεφινιτιον οφ ασσετ ινχλυδεσ δατα ανδ 

ηαρδωαρε) υσεδ το προϖιδε Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχεσ το βε 

αχχουντεδ φορ ανδ ηαϖε α δεσιγνατεδ ασσετ οωνερ. Αζυρε 

ασσετ οωνερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ mαινταινινγ υπ−το−δατε 

ινφορmατιον ρεγαρδινγ τηειρ ασσετσ. 

DΧΣ−02: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Χοντρολλεδ 

Αχχεσσ Ποιντσ 

Physical security perimeters (e.g., fences, 

walls, barriers, guards, gates, electronic 

surveillance, physical authentication 

mechanisms, reception desks, and 

security patrols) shall be implemented to 

safeguard sensitive data and information 

systems. 

Μιχροσοφτ δαταχεντερσ ρεχειϖε ΣΣΑΕ16/ΙΣΑΕ 3402 Αττεστατιον 

ανδ αρε ΙΣΟ 27001 Χερτιφιεδ. Μιχροσοφτ δαταχεντερσ αρε 

λοχατεδ ιν νον−δεσχριπτ βυιλδινγσ τηατ αρε πηψσιχαλλψ 

χονστρυχτεδ, mαναγεδ, ανδ mονιτορεδ 24−ηουρσ α δαψ το 

προτεχτ δατα ανδ σερϖιχεσ φροm υναυτηοριζεδ αχχεσσ ασ ωελλ 

ασ ενϖιρονmενταλ τηρεατσ. Dαταχεντερσ αρε συρρουνδεδ βψ α 

φενχε ωιτη αχχεσσ ρεστριχτεδ τηρουγη βαδγε χοντρολλεδ γατεσ.  

 

Πρε−αππροϖεδ δελιϖεριεσ αρε ρεχειϖεδ ιν α σεχυρε λοαδινγ βαψ 

ανδ αρε mονιτορεδ βψ αυτηοριζεδ περσοννελ. Λοαδινγ βαψσ 

αρε πηψσιχαλλψ ισολατεδ φροm ινφορmατιον προχεσσινγ φαχιλιτιεσ.  

 

ΧΧΤς ισ υσεδ το mονιτορ πηψσιχαλ αχχεσσ το δαταχεντερσ ανδ 

τηε ινφορmατιον σψστεmσ. Χαmερασ αρε ποσιτιονεδ το mονιτορ 

περιmετερ δοορσ, φαχιλιτψ εντρανχεσ ανδ εξιτσ, ιντεριορ αισλεσ, 

χαγεδ αρεασ, ηιγη−σεχυριτψ αρεασ, σηιππινγ ανδ ρεχειϖινγ, 

φαχιλιτψ εξτερναλ αρεασ συχη ασ παρκινγ λοτσ ανδ οτηερ αρεασ οφ 

τηε φαχιλιτιεσ.  

DΧΣ−03: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Εθυιπmεντ 

Ιδεντιφιχατιον 

Automated equipment identification 

shall be used as a method of connection 

authentication. Location-aware 

technologies may be used to validate 

connection authentication integrity 

based on known equipment location. 

ΜΧΙΟ, ανδ χονσεθυεντλψ Αζυρε, mαινταινσ α χυρρεντ, 

δοχυmεντεδ ανδ αυδιτεδ ινϖεντορψ οφ εθυιπmεντ ανδ 

νετωορκ χοmπονεντσ φορ ωηιχη ιτ ισ ρεσπονσιβλε. ΜΧΙΟ 

εmπλοψσ αυτοmατεδ mεχηανισmσ το δετεχτ δισχρεπανχιεσ ιν 

δεϖιχε χονφιγυρατιον βψ χοmπαρινγ τηεm αγαινστ τηε δεφινεδ 

πολιχιεσ. ΜΧΙΟ τυρνσ οφφ υνυσεδ πορτσ βψ δεφαυλτ το πρεϖεντ 

υναυτηοριζεδ αχχεσσ.  

 

Μιχροσοφτ Αζυρε Φαβριχ Χοντρολλεδ Ηαρδωαρε Dεϖιχε 

Αυτηεντιχατιον mαινταινσ α σετ οφ χρεδεντιαλσ (κεψσ ανδ/ορ 

πασσωορδσ) υσεδ το αυτηεντιχατε ιτσελφ το ϖαριουσ Μιχροσοφτ 

Αζυρε ηαρδωαρε δεϖιχεσ υνδερ ιτσ χοντρολ. Τηε σψστεm υσεδ 

φορ τρανσπορτινγ, περσιστινγ, ανδ υσινγ τηεσε χρεδεντιαλσ ισ 

δεσιγνεδ το mακε ιτ υννεχεσσαρψ φορ Μιχροσοφτ Αζυρε 

δεϖελοπερσ, αδmινιστρατορσ, ανδ βαχκυπ σερϖιχεσ/περσοννελ το 

βε εξποσεδ το σεχρετ ινφορmατιον.  

DΧΣ−04: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Οφφ−Σιτε 

Αυτηοριζατιον 

Authorization must be obtained prior to 

relocation or transfer of hardware, 

software, or data to an offsite premises. 

Μιχροσοφτ ασσετ ανδ δατα προτεχτιον προχεδυρεσ προϖιδε 

πρεσχριπτιϖε γυιδανχε αρουνδ τηε προτεχτιον οφ λογιχαλ ανδ 

πηψσιχαλ δατα ανδ ινχλυδε ινστρυχτιονσ αδδρεσσινγ ρελοχατιον. 

Χυστοmερσ χοντρολ ωηερε τηειρ δατα ισ στορεδ ωηιλε υσινγ 

Αζυρε σερϖιχεσ συχη ασ Σιτε Ρεχοϖερψ ανδ Βαχκυπ. 
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DΧΣ−05: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Οφφ−Σιτε 

Εθυιπmεντ 

Policies and procedures shall be 

established for the secure disposal of 

equipment (by asset type) used outside 

the organization's premises. This shall 

include a wiping solution or destruction 

process that renders recovery of 

information impossible. The erasure shall 

consist of a full overwrite of the drive to 

ensure that the erased drive is released 

to inventory for reuse and deployment, 

or securely stored until it can be 

destroyed. 

Dατα δεστρυχτιον τεχηνιθυεσ ϖαρψ δεπενδινγ ον τηε τψπε οφ 

δατα οβϕεχτ βεινγ δεστροψεδ, ωηετηερ ιτ βε συβσχριπτιονσ, 

στοραγε, ϖιρτυαλ mαχηινεσ, ορ δαταβασεσ. Ιν Αζυρε∋σ mυλτι−

τεναντ ενϖιρονmεντ, χαρεφυλ αττεντιον ισ τακεν το ενσυρε τηατ 

ονε χυστοmερ�σ δατα ισ νοτ αλλοωεδ το ειτηερ �λεακ� ιντο 

ανοτηερ χυστοmερ�σ δατα, ορ ωηεν α χυστοmερ δελετεσ δατα, 

νο οτηερ χυστοmερ (ινχλυδινγ, ιν mοστ χασεσ, τηε χυστοmερ 

ωηο ονχε οωνεδ τηε δατα) χαν γαιν αχχεσσ το τηατ δελετεδ 

δατα. 

 

Αζυρε φολλοωσ ΝΙΣΤ 800−88 Γυιδελινεσ ον Μεδια Σανιτιζατιον, 

ωηιχη αδδρεσσ τηε πρινχιπαλ χονχερν οφ ενσυρινγ τηατ δατα ισ 

νοτ υνιντεντιοναλλψ ρελεασεδ. Τηεσε γυιδελινεσ ενχοmπασσ 

βοτη ελεχτρονιχ ανδ πηψσιχαλ σανιτιζατιον. 

DΧΣ−06: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Πολιχψ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes implemented, for maintaining 

a safe and secure working environment 

in offices, rooms, facilities, and secure 

areas storing sensitive information. 

Μιχροσοφτ Ινφορmατιον Σεχυριτψ πολιχψ δεφινεσ ανδ εσταβλισηεσ 

χοντρολσ φορ mαινταινινγ α σαφε ανδ σεχυρε ωορκινγ 

ενϖιρονmεντ ιν οφφιχεσ, ροοmσ, φαχιλιτιεσ, ανδ σεχυρε αρεασ 

στορινγ σενσιτιϖε ινφορmατιον. Αχχεσσ το mεδια στοραγε αρεασ 

ισ ρεστριχτεδ ανδ αυδιτεδ. 

 

Αχχεσσ το Μιχροσοφτ βυιλδινγσ ισ χοντρολλεδ, ανδ αχχεσσ ισ 

ρεστριχτεδ το τηοσε ωιτη χαρδ ρεαδερ (σωιπινγ τηε χαρδ ρεαδερ 

ωιτη αν αυτηοριζεδ ΙD βαδγε) ορ βιοmετριχσ φορ εντρψ ιντο 

Dαταχεντερσ. Φροντ δεσκ περσοννελ αρε ρεθυιρεδ το ποσιτιϖελψ 

ιδεντιφψ Φυλλ−Τιmε Εmπλοψεεσ (ΦΤΕσ) ορ αυτηοριζεδ 

Χοντραχτορσ ωιτηουτ ΙD χαρδσ. Σταφφ mυστ ωεαρ ιδεντιτψ 

βαδγεσ ατ αλλ τιmεσ, ανδ αρε ρεθυιρεδ το χηαλλενγε ορ ρεπορτ 

ινδιϖιδυαλσ ωιτηουτ βαδγεσ. Γυεστσ αρε ρεθυιρεδ το ωεαρ 

γυεστ βαδγεσ ανδ βε εσχορτεδ βψ αυτηοριζεδ Μιχροσοφτ 

περσοννελ. 

DΧΣ−07: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − Σεχυρε 

Αρεα 

Αυτηοριζατιον 

Ingress and egress to secure areas shall 

be constrained and monitored by 

physical access control mechanisms to 

ensure that only authorized personnel 

are allowed access. 

Dαταχεντερ εντρανχεσ αρε γυαρδεδ 24ξ7ξ365 βψ σεχυριτψ 

περσοννελ ανδ αχχεσσ ισ χοντρολλεδ τηρουγη σεχυριτψ 

περσοννελ, αυτηοριζεδ βαδγεσ, λοχκεδ δοορσ ανδ ΧΧΤς 

mονιτορινγ. 

DΧΣ−08: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Υναυτηοριζεδ 

Περσονσ Εντρψ 

Ingress and egress points such as service 

areas and other points where 

unauthorized personnel may enter the 

premises shall be monitored, controlled 

and, if possible, isolated from data 

storage and processing facilities to 

prevent unauthorized data corruption, 

compromise, and loss. 

Αζυρε Εmπλοψεεσ ανδ χοντραχτορσ mυστ ηαϖε α βυσινεσσ νεεδ 

το εντερ α Μιχροσοφτ δαταχεντερ ανδ ηαϖε ρεχειϖεδ πριορ 

αππροϖαλ. Dοορσ βετωεεν αρεασ οφ διφφερινγ σεχυριτψ ρεθυιρε 

αυτηοριζεδ βαδγε αχχεσσ, αρε mονιτορεδ τηρουγη λογσ ανδ 

χαmερασ, ανδ αυδιτεδ ον α ρεγυλαρ βασισ. Φαιλυρε το αβιδε βψ 

τηε Μιχροσοφτ Dαταχεντερ σεχυριτψ πολιχιεσ mεανσ ινσταντ 

δισmισσαλ φορ τηε εmπλοψεε. 

DΧΣ−09: 

Dαταχεντερ 

Σεχυριτψ − 

Υσερ Αχχεσσ 

Physical access to information assets and 

functions by users and support personnel 

shall be restricted. 

Αχχεσσ το Μιχροσοφτ βυιλδινγσ ισ χοντρολλεδ, ανδ αχχεσσ ισ 

ρεστριχτεδ το τηοσε ωιτη χαρδ ρεαδερ (σωιπινγ τηε χαρδ ρεαδερ 

ωιτη αν αυτηοριζεδ ΙD βαδγε) ορ βιοmετριχσ φορ εντρψ ιντο 

Dαταχεντερσ. Φροντ δεσκ περσοννελ αρε ρεθυιρεδ το ποσιτιϖελψ 

ιδεντιφψ Φυλλ−Τιmε Εmπλοψεεσ (ΦΤΕσ) ορ αυτηοριζεδ 

Χοντραχτορσ ωιτηουτ ΙD χαρδσ. Σταφφ mυστ ωεαρ ιδεντιτψ 

βαδγεσ ατ αλλ τιmεσ, ανδ αρε ρεθυιρεδ το χηαλλενγε ορ ρεπορτ 

ινδιϖιδυαλσ ωιτηουτ βαδγεσ. Γυεστσ mυστ βε εσχορτεδ βψ 

αυτηοριζεδ Μιχροσοφτ περσοννελ. 
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Ενχρψπτιον ανδ Κεψ Μαναγεmεντ: Χοντρολσ ΕΚΜ−01 τηρουγη ΕΚΜ−04 

ΕΚΜ−01: 

Ενχρψπτιον & 

Κεψ 

Μαναγεmεντ − 

Εντιτλεmεντ 

Keys must have identifiable owners 

(binding keys to identities) and there 

shall be key management policies. 

Μιχροσοφτ ηασ πολιχιεσ, προχεδυρεσ, ανδ mεχηανισmσ 

εσταβλισηεδ φορ εφφεχτιϖε κεψ mαναγεmεντ το συππορτ 

ενχρψπτιον οφ δατα ιν στοραγε ανδ ιν τρανσmισσιον φορ τηε κεψ 

χοmπονεντσ οφ τηε Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχε.  

 

Μιχροσοφτ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε οπτιον οφ ενχρψπτινγ 

χυστοmερ δατα τρανσmιττεδ το ανδ φροm Μιχροσοφτ 

δαταχεντερσ οϖερ πυβλιχ νετωορκσ. Μιχροσοφτ υσεσ πριϖατε 

νετωορκσ ωιτη ενχρψπτιον φορ ρεπλιχατιον οφ νον−πυβλιχ 

χυστοmερ δατα βετωεεν Μιχροσοφτ δαταχεντερσ. 

ΕΚΜ−02: 

Ενχρψπτιον & 

Κεψ 

Μαναγεmεντ − 

Κεψ Γενερατιον 

Policies and procedures shall be 

established for the management of 

cryptographic keys in the service's 

cryptosystem (e.g., lifecycle management 

from key generation to revocation and 

replacement, public key infrastructure, 

cryptographic protocol design and 

algorithms used, access controls in place 

for secure key generation, and exchange 

and storage including segregation of 

keys used for encrypted data or sessions). 

Upon request, provider shall inform the 

customer (tenant) of changes within the 

cryptosystem, especially if the customer 

(tenant) data is used as part of the 

service, and/or the customer (tenant) has 

some shared responsibility over 

implementation of the control. 

Μιχροσοφτ ηασ πολιχιεσ, προχεδυρεσ, ανδ mεχηανισmσ 

εσταβλισηεδ φορ εφφεχτιϖε κεψ mαναγεmεντ το συππορτ 

ενχρψπτιον οφ δατα ιν στοραγε ανδ ιν τρανσmισσιον φορ τηε κεψ 

χοmπονεντσ οφ τηε Μιχροσοφτ Αζυρε σερϖιχε.  

 

Μιχροσοφτ προϖιδεσ χυστοmερσ τηε οπτιον οφ ενχρψπτινγ 

χυστοmερ δατα τρανσmιττεδ το ανδ φροm Μιχροσοφτ 

δαταχεντερσ οϖερ πυβλιχ νετωορκσ. Μιχροσοφτ υσεσ πριϖατε 

νετωορκσ ωιτη ενχρψπτιον φορ ρεπλιχατιον οφ νον−πυβλιχ 

χυστοmερ δατα βετωεεν Μιχροσοφτ δαταχεντερσ. 

 

Τηε χερτιφιχατεσ, κεψσ ανδ οτηερ χρεδεντιαλσ υσεδ φορ ιντερναλ 

χοmmυνιχατιον αmονγ Μιχροσοφτ Αζυρε χοmπονεντσ συχη ασ 

Φαβριχ Χοντρολλερ (ΦΧ), Φαβριχ Αγεντ (ΦΑ), ανδ Μαναγεmεντ 

Πορταλ αρε στορεδ ιν τηε Μιχροσοφτ Αζυρε σεχρετ στορε φορ υσε 

ιν δεπλοψmεντ. Τηε Σεχρετ Στορε Σερϖιχε στορεσ ανδ mαναγεσ 

χρεδεντιαλσ υσεδ βψ Μιχροσοφτ Αζυρε πλατφορm χοmπονεντσ. 

 

Σεε αλσο τηε ρεσπονσε το ΕΚΜ−04. 

ΕΚΜ−03: 

Ενχρψπτιον & 

Κεψ 

Μαναγεmεντ − 

Σενσιτιϖε Dατα 

Προτεχτιον 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, for the use of encryption 

protocols for protection of sensitive data 

in storage (e.g., file servers, databases, 

and end-user workstations), data in use 

(memory), and data in transmission (e.g., 

system interfaces, over public networks, 

and electronic messaging) as per 

applicable legal, statutory, and 

regulatory compliance obligations. 

Τηε φολλοωινγ αρε σοmε χαπαβιλιτιεσ οφ Σεχρετ Στορε (νοτεδ ιν 

τηε ρεσπονσε το ΕΚΜ−02) τηατ αρε ρελεϖαντ το χρψπτογραπηιχ 

κεψ mαναγεmεντ:  

 

Σεχυριτψ: 

• Αχχεσσ το Σεχρετ Στορε ισ οϖερ αν ενχρψπτεδ χηαννελ 

• Χρψπτογραπηιχ κεψ ινφορmατιον ισ στορεδ ιν αν ενχρψπτεδ 

φορm 

• Ταmπερ ρεσισταντ αυδιτινγ οφ αχχεσσ το τηε σεχρετ στορε 

 

Αυτοmατεδ Κεψ Μαναγεmεντ: 

• Αυτοmατιχ γενερατιον οφ κεψ παιρσ ανδ χερτιφιχατεσ 

• Αυτοmατιχ ανδ σεχυρε στοραγε οφ τηε κεψ παιρ 

ινφορmατιον ιν α δαταβασε 

• Αυτοmατιχ ον−δεmανδ, mινιmαλ δοωντιmε κεψ ρολλοϖερσ  

 

Αλερτινγ ανδ Ρεπορτινγ: 

• Αλερτινγ ον χερτιφιχατεσ τηατ ωιλλ εξπιρε ιν νεξτ Ν δαψσ. 
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ΕΚΜ−04: 

Ενχρψπτιον & 

Κεψ 

Μαναγεmεντ − 

Στοραγε ανδ 

Αχχεσσ 

Platform and data-appropriate 

encryption (e.g., AES-256) in 

open/validated formats and standard 

algorithms shall be required. Keys shall 

not be stored in the cloud (i.e. at the 

cloud provider in question), but 

maintained by the cloud consumer or 

trusted key management provider. Key 

management and key usage shall be 

separated duties. 

Κεψ mαναγεmεντ ενχοmπασσεσ τηε εντιρε λιφε χψχλε οφ 

χρψπτογραπηιχ κεψσ. Α κεψ ηασ τηρεε πηασεσ δυρινγ ιτσ λιφε, 

ναmελψ − Πρε−Οπερατιοναλ, Οπερατιοναλ ανδ Ποστ−Οπερατιοναλ. 

 

Αζυρε Χρψπτο αλγοριτηmσ / Κεψ λενγτησ: 

• Σψmmετριχ Βλοχκ: ΑΕΣ >=256 βιτ 

• Βλοχκ Χιπηερ Μοδεσ: ΧΒΧ, ΧΧΜ, ΓΧΜ 

• Ασψmmετριχ: ΡΣΑ (>=2048βιτ), Dιφφιε−Ηελλmαν (>= 

2048βιτ), ΕΧΧ (>= 256βιτ), Ελλιπτιχ Χυρϖε Χρψπτογραπηψ Π−

256 ορ γρεατερ 

• Ηαση (ινχλυδινγ ΗΜΑΧ υσαγε): ΣΗΑ−2 (ΣΗΑ−256, ΣΗΑ−

384, ΣΗΑ−512) 

• ΗΜΑΧ Κεψ Λενγτησ: >=128 βιτ 
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Γοϖερνανχε ανδ Ρισκ Μαναγεmεντ: Χοντρολσ ΓΡΜ−01 τηρουγη ΓΡΜ−11 

ΓΡΜ−01: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Βασελινε 

Ρεθυιρεmεντσ 

Baseline security requirements shall be 

established for developed or acquired, 

organizationally-owned or managed, 

physical or virtual, applications and 

infrastructure system and network 

components that comply with applicable 

legal, statutory and regulatory 

compliance obligations. Deviations from 

standard baseline configurations must 

be authorized following change 

management policies and procedures 

prior to deployment, provisioning, or use. 

Compliance with security baseline 

requirements must be reassessed at least 

annually unless an alternate frequency 

has been established and authorized 

based on business need. 

Ασ παρτ οφ τηε οϖεραλλ ΙΣΜΣ φραmεωορκ, βασελινε σεχυριτψ 

ρεθυιρεmεντσ (συχη ασ φορ Οπερατινγ Σψστεm δεπλοψmεντσ) 

αρε χονσταντλψ βεινγ ρεϖιεωεδ, ιmπροϖεδ ανδ ιmπλεmεντεδ. 

 

Ιν αδδιτιον, ΜΧΙΟ−mαναγεδ νετωορκ δεϖιχεσ αρε χονφιγυρεδ 

το λογ ανδ χολλεχτ σεχυριτψ εϖεντσ, ανδ mονιτορεδ φορ 

χοmπλιανχε ωιτη εσταβλισηεδ σεχυριτψ στανδαρδσ. 

 

Πριορ το ανψ δεπλοψmεντ, α χηανγε το τηε βασελινε mυστ 

φολλοω ανδ αδηερε το τηε χηανγε ανδ ρελεασε mαναγεmεντ 

προχεσσ. Τιχκετσ αρε οπενεδ το τραχκ ανψ χονφιγυρατιον ορ 

χονφιγυρατιον δεπλοψmεντ χηανγεσ. Τιχκετσ αρε αλσο οπενεδ 

φορ ανψ βασελινε σεττινγσ/ρυλεσ χηανγεσ βεφορε βεινγ 

δεπλοψεδ. 

ΓΡΜ−02: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Dατα Φοχυσ Ρισκ 

Ασσεσσmεντσ 

Risk assessments associated with data 

governance requirements shall be  

conducted at planned intervals and shall 

consider the following: 

 

• Awareness of where sensitive data is 

stored and transmitted across  

applications, databases, servers, and 

network infrastructure 

• Compliance with defined retention 

periods and end-of-life disposal 

requirements 

• Data classification and protection 

from unauthorized use, access, loss, 

destruction, and falsification 

Μιχροσοφτ Αζυρε Μαναγεmεντ ρεθυιρεσ περσοννελ το αδηερε 

το Μιχροσοφτ Χλουδ Σερϖιχεσ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ ανδ 

αππλιχαβλε στανδαρδσ, ανδ το φολλοω αππροϖεδ προχεδυρεσ. Ιν 

ορδερ το mεετ Μιχροσοφτ Αζυρε πολιχιεσ ανδ οβϕεχτιϖεσ, 

Μιχροσοφτ Αζυρε ωιλλ χοορδινατε ωιτη οτηερ σεχυριτψ 

οργανιζατιονσ, προπερτψ σεχυριτψ γρουπσ ανδ χορπορατε 

φυνχτιονσ συχη ασ Φαχιλιτιεσ, Ηυmαν Ρεσουρχεσ (ΗΡ), 

Ινφορmατιον Τεχηνολογψ, Ιντερναλ Αυδιτ, Λεγαλ ανδ Χορπορατε 

Αφφαιρσ (ΛΧΑ), Σαλεσ ανδ Μαρκετινγ, ανδ Τρυστωορτηψ 

Χοmπυτινγ (ΤωΧ) ωιτηιν Μιχροσοφτ.  

 

Τηισ ρισκ ασσεσσmεντ ωασ δεϖελοπεδ ασ παρτ οφ τηε ΙΣΟ 27001 

ιν αχχορδανχε ωιτη ΝΙΣΤ 800−30 στανδαρδ. Ιν ορδερ το 

φαχιλιτατε τηε ρισκ ασσεσσmεντ προχεσσ, τηε φολλοωινγ γενεραλ 

στεπσ ωερε χονσιδερεδ: 

• Dετερmινε τηε εξτεντ οφ ποτεντιαλ τηρεατ 

• Ιδεντιφψ ωηιχη σεχυριτψ χοντρολσ ιν α σψστεm νεεδ το βε 

αππλιεδ 

• Συmmαριζε ρεσιδυαλ ρισκ 

• Ινϖολϖε σενιορ mαναγεmεντ το αδδρεσσ σπεχιφιχ αχτιονσ 

τακεν ορ πλαννεδ το χορρεχτ δεφιχιενχιεσ ιν σεχυριτψ 

χοντρολσ 

• Ρεδυχε ορ ελιmινατε κνοων ϖυλνεραβιλιτιεσ ιν τηε 

ινφορmατιον σψστεm. 

 

ςυλνεραβιλιτιεσ ιδεντιφιεδ φορ τηε ρισκ ασσεσσmεντ ωερε βασεδ 

ον αϖαιλαβλε ΝΙΣΤ 800−30, ΝΙΣΤ 800−53, ανδ Νατιοναλ 

ςυλνεραβιλιτψ δαταβασε (Υ.Σ. γοϖερνmεντ ρεποσιτορψ οφ 

στανδαρδσ−βασεδ ϖυλνεραβιλιτψ mαναγεmεντ δατα) γυιδανχε. 

 

Τηε ρισκ ασσεσσmεντ ινχλυδεσ δατα χολλεχτεδ ιν ιντερϖιεωσ, 

ινπυτ φροm τηε χοmπλιανχε ϖ−τεαm ανδ ρεϖιεωσ οφ σψστεm ανδ 

δεσιγν δοχυmεντσ. Τηε λεϖελ οφ ρισκ ωασ ασσεσσεδ βψ 

εϖαλυατινγ χολλεχτεδ ρισκ−ρελατεδ αττριβυτεσ ρεγαρδινγ τηρεατσ, 

ϖυλνεραβιλιτιεσ, ασσετσ ανδ ρεσουρχεσ, χυρρεντ χοντρολσ, ανδ τηε 

ασσοχιατεδ λικελιηοοδ τηατ ϖυλνεραβιλιτψ χουλδ βε εξπλοιτεδ βψ 

α ποτεντιαλ τηρεατ ανδ τηε ιmπαχτ (ε.γ., mαγνιτυδε οφ λοσσ 

ρεσυλτινγ φροm συχη εξπλοιτατιον). 
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ΓΡΜ−03: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ 

− Μαναγεmεντ 

Οϖερσιγητ 

Managers are responsible for 

maintaining awareness of, and 

complying with, security policies, 

procedures, and standards that are 

relevant to their area of responsibility. 

Μιχροσοφτ σταφφ τακε παρτ ιν α Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ/ορ ΜΧΙΟ−

σπονσορεδ σεχυριτψ τραινινγ προγραm, ανδ αρε ρεχιπιεντσ οφ 

περιοδιχ σεχυριτψ αωαρενεσσ υπδατεσ ωηεν αππλιχαβλε. 

Σεχυριτψ εδυχατιον ισ αν ον−γοινγ προχεσσ ανδ ισ χονδυχτεδ 

ρεγυλαρλψ ιν ορδερ το mινιmιζε ρισκσ. Αν εξαmπλε οφ αν 

ιντερναλ τραινινγ ισ Μιχροσοφτ Σεχυριτψ 101. Μιχροσοφτ αλσο ηασ 

νον−δισχλοσυρε προϖισιονσ ιν ουρ εmπλοψεε χοντραχτσ. 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ/ορ ΜΧΙΟ σταφφ αρε ρεθυιρεδ το τακε 

τραινινγ δετερmινεδ το βε αππροπριατε το τηε σερϖιχεσ βεινγ 

προϖιδεδ ανδ τηε ρολε τηεψ περφορm.  

ΓΡΜ−04: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ 

− Μαναγεmεντ 

Προγραm 

An Information Security Management 

Program (ISMP) shall be developed, 

documented, approved, and 

implemented that includes 

administrative, technical, and physical 

safeguards to protect assets and data 

from loss, misuse, unauthorized access, 

disclosure, alteration, and destruction. 

The security program shall include, but 

not be limited to, the following areas 

insofar as they relate to the 

characteristics of the business: 

• Risk management 

• Security policy 

• Organization of information security 

• Asset management 

• Human resources security 

• Physical and environmental security 

• Communications and operations 

management 

• Access control 

• Information systems acquisition, 

development, and maintenance 

Αν ΙΣΜΠ ηασ βεεν εσταβλισηεδ το εναβλε Μιχροσοφτ Αζυρε το 

mαινταιν ανδ ιmπροϖε ιτσ mαναγεmεντ σψστεm φορ 

ινφορmατιον σεχυριτψ. Τηρουγη εσταβλισηmεντ οφ τηε ΙΣΜΣ, 

Αζυρε πλανσ φορ ανδ mαναγεσ προτεχτιον οφ ιτσ ασσετσ το 

αχχεπταβλε σεχυριτψ λεϖελσ βασεδ ον δεφινεδ ρισκ mαναγεmεντ 

προχεσσεσ. Ιν αδδιτιον, Αζυρε mονιτορσ τηε ΙΣΜΣ ανδ τηε 

εφφεχτιϖενεσσ οφ χοντρολσ ιν mαινταινινγ τηε χονφιδεντιαλιτψ, 

ιντεγριτψ ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ ασσετσ το χοντινυουσλψ ιmπροϖε 

ινφορmατιον σεχυριτψ.  

 

Τηε ΙΣΜΣ φραmεωορκ ενχοmπασσεσ ινδυστρψ βεστ−πραχτιχεσ 

φορ ινφορmατιον σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ. Τηε ΙΣΜΣ ηασ βεεν 

δοχυmεντεδ ανδ χοmmυνιχατεδ ιν α χυστοmερ−φαχινγ 

Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ, ωηιχη χαν βε mαδε αϖαιλαβλε 

υπον ρεθυεστ (χυστοmερσ ανδ προσπεχτιϖε χυστοmερσ mυστ 

ηαϖε α σιγνεδ ΝDΑ ορ εθυιϖαλεντ ιν πλαχε το ρεχειϖε α χοπψ). 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε περφορmσ αννυαλ ΙΣΜΣ ρεϖιεωσ, τηε ρεσυλτσ οφ 

ωηιχη αρε ρεϖιεωεδ βψ mαναγεmεντ. Τηισ ινϖολϖεσ 

mονιτορινγ ονγοινγ εφφεχτιϖενεσσ ανδ ιmπροϖεmεντ οφ τηε 

ΙΣΜΣ χοντρολ ενϖιρονmεντ βψ ρεϖιεωινγ σεχυριτψ ισσυεσ, αυδιτ 

ρεσυλτσ, ανδ mονιτορινγ στατυσ, ανδ βψ πλαννινγ ανδ τραχκινγ 

νεχεσσαρψ χορρεχτιϖε αχτιονσ. 

ΓΡΜ−05: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ 

− Μαναγεmεντ 

Συππορτ / 

Ινϖολϖεmεντ 

Executive and line management shall 

take formal action to support  

information security through clearly-

documented direction and  

commitment, and shall ensure the action 

has been assigned. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ δεσιγνεδ ανδ ιmπλεmεντεδ αν ΙΣΜΣ 

φραmεωορκ τηατ αδδρεσσεσ ινδυστρψ βεστ−πραχτιχεσ φορ 

ινφορmατιον σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ. Τηε ΙΣΜΣ ηασ βεεν 

δοχυmεντεδ ανδ χοmmυνιχατεδ ιν α χυστοmερ−φαχινγ 

Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ, ωηιχη χαν βε mαδε αϖαιλαβλε 

υπον ρεθυεστ (χυστοmερσ ανδ προσπεχτιϖε χυστοmερσ mυστ 

ηαϖε α σιγνεδ ΝDΑ ορ εθυιϖαλεντ ιν πλαχε το ρεχειϖε α χοπψ). 

Τηισ πολιχψ ισ ρεϖιεωεδ ανδ αππροϖεδ αννυαλλψ βψ Μιχροσοφτ 

Αζυρε mαναγεmεντ, ωηο ηασ εσταβλισηεδ ρολεσ ανδ 

ρεσπονσιβιλιτιεσ το οϖερσεε ιmπλεmεντατιον οφ τηε πολιχψ. 

 

Εαχη mαναγεmεντ−ενδορσεδ ϖερσιον οφ τηε Ινφορmατιον 

Σεχυριτψ Πολιχψ ανδ συβσεθυεντ υπδατεσ αρε διστριβυτεδ το 

ρελεϖαντ στακεηολδερσ. Τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ ισ 

mαδε αϖαιλαβλε το νεω ανδ εξιστινγ Μιχροσοφτ Αζυρε 

εmπλοψεεσ φορ ρεϖιεω ασ παρτ οφ αν ινφορmατιον σεχυριτψ 

εδυχατιον ανδ αωαρενεσσ προγραm. Αζυρε εmπλοψεεσ 

ρεπρεσεντ τηατ τηεψ ηαϖε ρεϖιεωεδ, ανδ αγρεε το αδηερε το, 

αλλ πολιχιεσ ωιτηιν τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ δοχυmεντσ. 

Μιχροσοφτ Αζυρε Χοντραχτορ Σταφφ αγρεε το αδηερε το τηε 

ρελεϖαντ πολιχιεσ ωιτηιν τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ. 
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ΓΡΜ−06: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Πολιχψ 

Information security policies and 

procedures shall be established and  

made readily available for review by all 

impacted personnel and external 

business relationships. Information 

security policies must be authorized by 

the organization's business leadership 

(or other  

accountable business role or function) 

and supported by a strategic  

business plan and an information 

security management program inclusive 

of defined information security roles and 

responsibilities for business leadership. 

Α χυστοmερ φαχινγ ϖερσιον οφ τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ 

χαν βε mαδε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ. Χυστοmερσ ανδ 

προσπεχτιϖε χυστοmερσ mυστ ηαϖε α σιγνεδ ΝDΑ ορ 

εθυιϖαλεντ ιν ορδερ το ρεχειϖε α χοπψ οφ τηε Ινφορmατιον 

Σεχυριτψ Πολιχψ. 

 

Τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ ισ mαδε αϖαιλαβλε το νεω ανδ 

εξιστινγ Μιχροσοφτ Αζυρε εmπλοψεεσ φορ ρεϖιεω ασ παρτ οφ αν 

ινφορmατιον σεχυριτψ εδυχατιον ανδ αωαρενεσσ προγραm. 

Μιχροσοφτ Αζυρε εmπλοψεεσ ρεπρεσεντ τηατ τηεψ ηαϖε 

ρεϖιεωεδ, ανδ αγρεε το αδηερε το, αλλ πολιχιεσ ωιτηιν τηε 

Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ δοχυmεντσ. Μιχροσοφτ Αζυρε 

Χοντραχτορ Σταφφ αγρεε το αδηερε το τηε ρελεϖαντ πολιχιεσ 

ωιτηιν τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ. 

ΓΡΜ−07: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Πολιχψ 

Ενφορχεmεντ 

A formal disciplinary or sanction policy 

shall be established for employees who 

have violated security policies and 

procedures. Employees shall be made 

aware of what action might be taken in 

the event of a violation, and disciplinary 

measures must be stated in the policies 

and procedures. 

Αζυρε σερϖιχεσ σταφφ συσπεχτεδ οφ χοmmιττινγ βρεαχηεσ οφ 

σεχυριτψ ανδ/ορ ϖιολατινγ τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ 

εθυιϖαλεντ το α Μιχροσοφτ Χοδε οφ Χονδυχτ ϖιολατιον αρε 

συβϕεχτ το αν ινϖεστιγατιον προχεσσ ανδ αππροπριατε 

δισχιπλιναρψ αχτιον υπ το ανδ ινχλυδινγ τερmινατιον. 

 

Χοντραχτινγ σταφφ συσπεχτεδ οφ χοmmιττινγ βρεαχηεσ οφ 

σεχυριτψ ανδ/ορ ϖιολατιονσ οφ τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ 

αρε συβϕεχτ το φορmαλ ινϖεστιγατιον ανδ αχτιον αππροπριατε το 

τηε ασσοχιατεδ χοντραχτ, ωηιχη mαψ ινχλυδε τερmινατιον οφ 

συχη χοντραχτσ.  

 

Ηυmαν Ρεσουρχεσ ισ ρεσπονσιβλε φορ χοορδινατινγ δισχιπλιναρψ 

ρεσπονσε. 

ΓΡΜ−08: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Πολιχψ Ιmπαχτ ον 

Ρισκ 

Ασσεσσmεντσ 

Risk assessment results shall include 

updates to security policies, procedures, 

standards, and controls to ensure that 

they remain relevant and effective. 

Μιχροσοφτ Αζυρε περφορmσ ρισκ ασσεσσmεντσ οφ ιτσ 

ενϖιρονmεντ το ρεϖιεω τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ ινφορmατιον 

σεχυριτψ χοντρολσ ανδ σαφεγυαρδσ, ασ ωελλ ασ το ιδεντιφψ νεω 

ρισκσ. Τηε ρισκσ αρε ασσεσσεδ αννυαλλψ ανδ τηε ρεσυλτσ οφ τηε 

ρισκ ασσεσσmεντ αρε πρεσεντεδ το mαναγεmεντ τηρουγη α 

φορmαλ ρισκ ασσεσσmεντ ρεπορτ.  

ΓΡΜ−09: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Πολιχψ Ρεϖιεωσ 

The organization's business leadership 

(or other accountable business role or 

function) shall review the information 

security policy at planned intervals or as 

a result of changes to the organization 

to ensure its continuing alignment with 

the security strategy, effectiveness, 

accuracy, relevance, and applicability to 

legal, statutory, or regulatory compliance 

obligations. 

Τηε Μιχροσοφτ Αζυρε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ υνδεργοεσ α 

φορmαλ mαναγεmεντ ρεϖιεω ανδ υπδατε προχεσσ ατ α 

ρεγυλαρλψ σχηεδυλεδ ιντερϖαλ νοτ το εξχεεδ 1 ψεαρ. Ιν τηε 

εϖεντ α σιγνιφιχαντ χηανγε ισ ρεθυιρεδ ιν τηε σεχυριτψ 

ρεθυιρεmεντσ, ιτ mαψ βε ρεϖιεωεδ ανδ υπδατεδ ουτσιδε οφ τηε 

ρεγυλαρ σχηεδυλε.  
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ΓΡΜ−10: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Ρισκ 

Ασσεσσmεντσ 

Aligned with the enterprise-wide 

framework, formal risk assessments shall 

be performed at least annually or at 

planned intervals, (and in conjunction 

with any changes to information 

systems) to determine the likelihood and 

impact of all identified risks using 

qualitative and quantitative methods. 

The likelihood and impact associated 

with inherent and residual risk shall be 

determined independently, considering 

all risk categories (e.g., audit results, 

threat and vulnerability analysis, and 

regulatory compliance). 

Αζυρε περφορmσ αν αννυαλ ρισκ ασσεσσmεντ. Ασ παρτ οφ τηε 

οϖεραλλ ΙΣΜΣ φραmεωορκ, βασελινε σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ αρε 

χονσταντλψ βεινγ ρεϖιεωεδ, ιmπροϖεδ ανδ ιmπλεmεντεδ. 

Αζυρε∋σ χοντρολσ φορ ρισκ ανδ ϖυλνεραβιλιτψ ασσεσσmεντ οφ τηε 

Αζυρε ινφραστρυχτυρε ενχοmπασσ αλλ αρεασ ιν τηισ σεχτιον ανδ 

mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε στανδαρδσ αγαινστ ωηιχη ωε 

αυδιτ, ασ δεmονστρατεδ βψ ρεπορτσ ιδεντιφιεδ ον τηε Αζυρε 

Τρυστ Χεντερ ωεβσιτε. 

ΓΡΜ−11: 

Γοϖερνανχε ανδ 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ − 

Ρισκ 

Μαναγεmεντ 

Φραmεωορκ 

Risks shall be mitigated to an acceptable 

level. Acceptance levels based on risk 

criteria shall be established and 

documented in accordance with 

reasonable resolution time frames and 

stakeholder approval. 

Αζυρε ηασ εσταβλισηεδ α ρισκ mαναγεmεντ φραmεωορκ, ανδ 

ρελατεδ προχεσσεσ, φορ ασσεσσινγ τηε αππλιχαβλε ΙΤ ρισκσ ανδ 

περφορmσ αν αννυαλ ρισκ ασσεσσmεντ τηατ χοϖερσ σεχυριτψ, 

χοντινυιτψ, ανδ οπερατιοναλ ρισκσ. Ασ παρτ οφ τηισ προχεσσ, 

τηρεατσ το σεχυριτψ αρε ιδεντιφιεδ ανδ τηε ρισκ φροm τηεσε 

τηρεατσ ισ φορmαλλψ ασσεσσεδ. Τηισ ινϖολϖεσ mονιτορινγ 

ονγοινγ εφφεχτιϖενεσσ ανδ ιmπροϖεmεντ οφ τηε ΙΣΜΣ χοντρολ 

ενϖιρονmεντ βψ ρεϖιεωινγ σεχυριτψ ισσυεσ, αυδιτ ρεσυλτσ, ανδ 

mονιτορινγ στατυσ, ανδ βψ πλαννινγ ανδ τραχκινγ νεχεσσαρψ 

χορρεχτιϖε αχτιονσ. 

  

https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/
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Ηυmαν Ρεσουρχεσ: Χοντρολσ ΗΡΣ−01 τηρουγη ΗΡΣ−11 

ΗΡΣ−01: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Ασσετ Ρετυρνσ 

Upon termination of workforce personnel 

and/or expiration of external business 

relationships, all organizationally-owned 

assets shall be returned within an 

established period. 

Εmπλοψεεσ, χοντραχτορσ ανδ τηιρδ παρτψ υσερσ αρε φορmαλλψ 

νοτιφιεδ το δεστροψ ορ ρετυρν, ασ αππλιχαβλε, ανψ πηψσιχαλ 

mατεριαλσ τηατ Μιχροσοφτ ηασ προϖιδεδ το τηεm δυρινγ τηε 

τερm οφ εmπλοψmεντ ορ τηε περιοδ οφ Χοντραχτορ αγρεεmεντ 

ανδ ανψ ελεχτρονιχ mεδια mυστ βε ρεmοϖεδ φροm Χοντραχτορ 

ορ τηιρδ παρτψ ινφραστρυχτυρε. Μιχροσοφτ mαψ αλσο χονδυχτ αν 

αυδιτ το mακε συρε δατα ισ ρεmοϖεδ ιν αν αππροπριατε 

mαννερ.   

ΗΡΣ−02: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Βαχκγρουνδ 

Σχρεενινγ 

Pursuant to local laws, regulations, 

ethics, and contractual constraints, all 

employment candidates, contractors, and 

third parties shall be subject to 

background verification proportional to 

the data classification to be accessed, the 

business requirements, and acceptable 

risk. 

Πυρσυαντ το λοχαλ λαωσ, ρεγυλατιονσ, ετηιχσ ανδ χοντραχτυαλ 

χονστραιντσ, Μιχροσοφτ ΥΣ−βασεδ φυλλ−τιmε εmπλοψεεσ (ΦΤΕ) 

αρε ρεθυιρεδ το συχχεσσφυλλψ χοmπλετε α στανδαρδ βαχκγρουνδ 

χηεχκ ασ παρτ οφ τηε ηιρινγ προχεσσ. Βαχκγρουνδ χηεχκσ mαψ 

ινχλυδε βυτ αρε νοτ λιmιτεδ το ρεϖιεω οφ ινφορmατιον ρελατινγ 

το α χανδιδατε∋σ εδυχατιον, εmπλοψmεντ, ανδ χριmιναλ 

ηιστορψ. Τηιρδ−παρτψ χοντραχτορσ αρε συβϕεχτ το τηε ηιρινγ 

πραχτιχεσ οφ τηειρ οργανιζατιονσ, ανδ χοντραχτορ αγενχιεσ 

mυστ αδηερε το εθυιϖαλεντ στανδαρδσ εξερχισεδ βψ Μιχροσοφτ. 

ΗΡΣ−03: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Εmπλοψmεντ 

Αγρεεmεντσ 

Employment agreements shall 

incorporate provisions and/or terms for 

adherence to established information 

governance and security policies and 

must be signed by newly hired or on-

boarded workforce personnel (e.g., full or 

part-time employee or contingent staff) 

prior to granting workforce personnel 

user access to corporate facilities, 

resources, and assets. 

Μιχροσοφτ Αζυρε χοντραχτορ σταφφ ανδ ΦΤΕ σταφφ αρε ρεθυιρεδ το 

τακε ανψ τραινινγ δετερmινεδ το βε αππροπριατε το τηε 

σερϖιχεσ βεινγ προϖιδεδ ανδ τηε ρολε τηεψ περφορm. 

ΗΡΣ−04: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Εmπλοψmεντ 

Τερmινατιον 

Roles and responsibilities for performing 

employment termination or change in 

employment procedures shall be 

assigned, documented, and 

communicated. 

Μιχροσοφτ Χορπορατε Ηυmαν Ρεσουρχεσ Πολιχψ δριϖεσ 

εmπλοψεε τερmινατιον προχεσσεσ ανδ Μιχροσοφτ Πολιχψ χλεαρλψ 

δεφινεσ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Τερmινατιον πολιχιεσ ανδ 

προχεδυρεσ χοϖερ αλλ ασπεχτσ οφ σεπαρατιον ινχλυδινγ ρετυρν οφ 

ασσετσ, βαδγεσ, χοmπυτερ εθυιπmεντ ανδ δατα. Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ αλσο mαναγεσ ρεϖοχατιον οφ αχχεσσ το ρεσουρχεσ, 

βοτη πηψσιχαλ ανδ ελεχτρονιχ. 

ΗΡΣ−05: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Μοβιλε Dεϖιχε 

Μαναγεmεντ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business  

processes and technical measures 

implemented, to manage business risks 

associated with permitting mobile device 

access to corporate resources and may 

require the implementation of higher 

assurance compensating controls and 

acceptable-use policies and procedures 

(e.g., mandated security training, 

stronger identity, entitlement and access 

controls, and device monitoring). 

Μιχροσοφτ Αζυρε τεαmσ ανδ περσοννελ αρε ρεθυιρεδ το αδηερε 

το αππλιχαβλε πολιχιεσ, ωηιχη δο νοτ περmιτ mοβιλε 

χοmπυτινγ δεϖιχεσ το βε χοννεχτεδ το τηε προδυχτιον 

ενϖιρονmεντ. Μοβιλε χοmπυτινγ αχχεσσ ποιντσ ον Μιχροσοφτ∋σ 

χορπορατε νετωορκ αρε ρεθυιρεδ το αδηερε το ωιρελεσσ δεϖιχε 

σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ. 

ΗΡΣ−06: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Νον−Dισχλοσυρε 

Αγρεεmεντσ 

Requirements for non-disclosure or 

confidentiality agreements reflecting 

 the organization's needs for the 

protection of data and operational  

details shall be identified, documented, 

and reviewed at planned intervals. 

Μιχροσοφτ Λεγαλ ανδ Ηυmαν Ρεσουρχεσ mαινταιν πολιχιεσ ανδ 

προχεδυρεσ δεφινινγ τηε ιmπλεmεντατιον ανδ εξεχυτιον οφ 

νον−δισχλοσυρε ανδ χονφιδεντιαλιτψ αγρεεmεντσ.  
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ΗΡΣ−07: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Ρολεσ / 

Ρεσπονσιβιλιτιεσ 

Roles and responsibilities of contractors, 

employees, and third-party users shall be 

documented as they relate to 

information assets and security. 

Τηε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ εξιστσ ιν ορδερ το προϖιδε 

Μιχροσοφτ Αζυρε Σταφφ ανδ Χοντραχτορ Σταφφ ωιτη α χυρρεντ σετ 

οφ χλεαρ ανδ χονχισε Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχιεσ ινχλυδινγ 

τηειρ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ ρελατεδ το ινφορmατιον ασσετσ 

ανδ σεχυριτψ. Τηεσε πολιχιεσ προϖιδε διρεχτιον φορ τηε 

αππροπριατε προτεχτιον οφ Μιχροσοφτ Αζυρε. Τηε Ινφορmατιον 

Σεχυριτψ Πολιχψ ηασ βεεν χρεατεδ ασ α χοmπονεντ οφ αν 

οϖεραλλ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Μαναγεmεντ Σψστεm (ΙΣΜΣ) φορ 

Μιχροσοφτ Αζυρε. Τηε Πολιχψ ηασ βεεν ρεϖιεωεδ, αππροϖεδ, 

ανδ ισ ενδορσεδ βψ Μιχροσοφτ Αζυρε mαναγεmεντ.  

ΗΡΣ−08: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Τεχηνολογψ 

Αχχεπταβλε Υσε 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, for defining allowances 

and conditions for permitting usage of 

organizationally-owned or managed 

user end-point devices (e.g., issued 

workstations, laptops, and mobile 

devices) and IT infrastructure network 

and systems components. Additionally, 

defining allowances and conditions to 

permit usage of personal mobile devices 

and associated applications with access 

to corporate resources (i.e., BYOD) shall 

be considered and incorporated as 

appropriate. 

Μοβιλε / ωιρελεσσ δεϖιχεσ αρε νοτ περmιττεδ ωιτηιν Μιχροσοφτ 

δαταχεντερσ ωηερε χυστοmερ δατα ισ στορεδ. Wιρελεσσ αχχεσσ 

το Αζυρε προδυχτιον ανδ/ορ χυστοmερ ενϖιρονmεντσ ισ 

προηιβιτεδ. 

ΗΡΣ−09: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Τραινινγ / 

Αωαρενεσσ 

A security awareness training program 

shall be established for all  

contractors, third-party users, and 

employees of the organization and  

mandated when appropriate. All 

individuals with access to organizational 

 data shall receive appropriate 

awareness training and regular updates  

in organizational procedures, processes, 

and policies relating to their  

professional function relative to the 

organization. 

Μιχροσοφτ σταφφ τακε παρτ ιν α Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ/ορ ΜΧΙΟ−

σπονσορεδ σεχυριτψ τραινινγ προγραm, ανδ αρε ρεχιπιεντσ οφ 

περιοδιχ σεχυριτψ αωαρενεσσ υπδατεσ ωηεν αππλιχαβλε. 

Σεχυριτψ εδυχατιον ισ αν ονγοινγ προχεσσ ανδ ισ χονδυχτεδ 

ρεγυλαρλψ ιν ορδερ το mινιmιζε ρισκσ. Αν εξαmπλε οφ αν 

ιντερναλ τραινινγ ισ Μιχροσοφτ Σεχυριτψ 101. Μιχροσοφτ αλσο ηασ 

νον−δισχλοσυρε προϖισιονσ ιν εmπλοψεε χοντραχτσ. 

ΗΡΣ−10: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Υσερ 

Ρεσπονσιβιλιτψ 

All personnel shall be made aware of 

their roles and responsibilities for: 

• Maintaining awareness and 

compliance with established policies 

and procedures and applicable 

legal, statutory, or regulatory 

compliance obligations 

• Maintaining a safe and secure 

working environment 

Μιχροσοφτ ρεθυιρεσ εmπλοψεεσ ανδ χοντραχτορσ το σιγν 

αγρεεmεντσ τηατ ινχλυδε νον−δισχλοσυρε προϖισιονσ ανδ ασσετ 

προτεχτιον ρεσπονσιβιλιτιεσ, υπον ηιρε ανδ αννυαλλψ τηερεαφτερ. 

Ιν αδδιτιον, εmπλοψεεσ mυστ αχκνοωλεδγε Μιχροσοφτ�σ 

Εmπλοψεε Ηανδβοοκ, ωηιχη δεσχριβεσ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ 

ανδ εξπεχτεδ βεηαϖιορ ωιτη ρεγαρδ το ινφορmατιον ανδ 

ινφορmατιον σψστεm υσαγε, ον αν αννυαλ βασισ. 

ΗΡΣ−11: 

Ηυmαν 

Ρεσουρχεσ − 

Wορκσπαχε 

Policies and procedures shall be 

established to require that unattended 

workspaces do not have openly visible 

(e.g., on a desktop) sensitive documents 

and user computing sessions are 

disabled after an established period of 

inactivity. 

ΜΧΙΟ ινηεριτσ τηε Μιχροσοφτ χορπορατε ΑD σεσσιον λοχκ 

φυνχτιοναλιτψ ανδ ενφορχεσ σεσσιον λοχκ ουτσ αφτερ α δεφινεδ 

περιοδ οφ ιναχτιϖιτψ. Τερmιναλ Σερϖερ βουνδαρψ προτεχτιον 

δεϖιχεσ λιmιτ τηε νυmβερ οφ σεσσιονσ τηατ χαν βε εσταβλισηεδ 

το αν ΜΧΙΟ ηοστ το ονε. Νετωορκ χοννεχτιονσ αρε 

τερmινατεδ αφτερ α δεφινεδ περιοδ οφ ιναχτιϖιτψ. 
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Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ: Χοντρολσ ΙΑΜ−01 τηρουγη ΙΑΜ−13 

ΙΑΜ−01: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Αυδιτ Τοολσ 

Αχχεσσ 

Access to, and use of, audit tools that 

interact with the organization's 

information systems shall be 

appropriately segmented and restricted 

to prevent compromise and misuse of 

log data. 

Λογ ανδ mονιτορ αχχεσσ ισ ηιγηλψ ρεστριχτεδ το ονλψ 

αυτηοριζεδ σταφφ ωιτη α βυσινεσσ νεεδ το αχχεσσ συχη σψστεmσ. 

Μιχροσοφτ Αζυρε πλατφορm χοmπονεντσ (ινχλυδινγ ΟΣ, ςιρτυαλ 

Νετωορκ, Φαβριχ, ετχ.) αρε χονφιγυρεδ το λογ ανδ χολλεχτ 

σεχυριτψ εϖεντσ. 

ΙΑΜ−02: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Χρεδεντιαλ 

Λιφεχψχλε / 

Προϖισιον 

Μαναγεmεντ 

User access policies and procedures shall 

be established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, for ensuring appropriate 

identity, entitlement, and access 

management for all internal corporate 

and customer (tenant) users with access 

to data and organizationally-owned or 

managed (physical and virtual) 

application interfaces and infrastructure 

network and systems components. These 

policies, procedures, processes, and 

measures must incorporate the 

following: 

• Procedures and supporting roles 

and responsibilities for provisioning 

and de-provisioning user account 

entitlements following the rule of 

least privilege based on job function 

(e.g., internal employee and 

contingent staff personnel changes, 

customer-controlled access, 

suppliers' business relationships, or 

other third-party business 

relationships) 

• Business case considerations for 

higher levels of assurance and 

multi-factor authentication secrets 

(e.g., management interfaces, key 

generation, remote access, 

segregation of duties, emergency 

access, large-scale provisioning or 

geographically-distributed 

deployments, and personnel 

redundancy for critical systems) 

• Access segmentation to sessions and 

data in multi-tenant architectures 

by any third party (e.g., provider 

and/or other customer (tenant)) 

• Identity trust verification and 

service-to-service application (API) 

and information processing 

interoperability (e.g., SSO and 

federation) 

• Account credential lifecycle 

management from instantiation 

through revocation 

• Account credential and/or identity 

store minimization or re-use when 

feasible 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ αδοπτεδ αππλιχαβλε χορπορατε ανδ 

οργανιζατιοναλ σεχυριτψ πολιχιεσ, ινχλυδινγ αν Ινφορmατιον 

Σεχυριτψ Πολιχψ. Τηε πολιχιεσ ηαϖε βεεν αππροϖεδ, πυβλισηεδ 

ανδ χοmmυνιχατεδ αχροσσ Αζυρε τεαmσ. Τηε Ινφορmατιον 

Σεχυριτψ Πολιχψ ρεθυιρεσ τηατ αχχεσσ το Μιχροσοφτ Αζυρε ασσετσ 

το βε γραντεδ βασεδ ον βυσινεσσ ϕυστιφιχατιον, ωιτη τηε ασσετ 

οωνερ∋σ αυτηοριζατιον ανδ λιmιτσ βασεδ ον ∀νεεδ−το−κνοω∀ 

ανδ ∀λεαστ−πριϖιλεγε∀ πρινχιπλεσ. Ιν αδδιτιον, τηε πολιχψ αλσο 

αδδρεσσεσ ρεθυιρεmεντσ φορ αχχεσσ mαναγεmεντ λιφεχψχλε 

ινχλυδινγ αχχεσσ προϖισιονινγ, αυτηεντιχατιον, αχχεσσ 

αυτηοριζατιον, ρεmοϖαλ οφ αχχεσσ ριγητσ ανδ περιοδιχ αχχεσσ 

ρεϖιεωσ.  

 

Αχχεσσ το Μιχροσοφτ βυιλδινγσ ισ χοντρολλεδ, ανδ αχχεσσ ισ 

ρεστριχτεδ το τηοσε ωιτη χαρδ ρεαδερ (σωιπινγ τηε χαρδ ρεαδερ 

ωιτη αν αυτηοριζεδ ΙD βαδγε) ορ βιοmετριχσ φορ εντρψ ιντο 

Dαταχεντερσ. Φροντ δεσκ περσοννελ αρε ρεθυιρεδ το ποσιτιϖελψ 

ιδεντιφψ Φυλλ−Τιmε Εmπλοψεεσ (ΦΤΕσ) ορ αυτηοριζεδ 

Χοντραχτορσ ωιτηουτ ΙD χαρδσ. Σταφφ mυστ ωεαρ ιδεντιτψ 

βαδγεσ ατ αλλ τιmεσ, ανδ αρε ρεθυιρεδ το χηαλλενγε ορ ρεπορτ 

ινδιϖιδυαλσ ωιτηουτ βαδγεσ. Γυεστσ mυστ βε εσχορτεδ βψ 

αυτηοριζεδ Μιχροσοφτ περσοννελ. 

 

Πασσωορδ πολιχιεσ φορ χορπορατε δοmαιν αχχουντσ αρε 

mαναγεδ τηρουγη Μιχροσοφτ χορπορατε Αχτιϖε Dιρεχτορψ 

πολιχψ τηατ σπεχιφιεσ mινιmυm ρεθυιρεmεντσ φορ πασσωορδ 

λενγτη, χοmπλεξιτψ ανδ εξπιρψ. Τεmποραρψ πασσωορδσ αρε 

χοmmυνιχατεδ το υσερσ υσινγ Μιχροσοφτ∋σ εσταβλισηεδ 

προχεσσεσ. Αζυρε σερϖιχεσ ανδ ινφραστρυχτυρε mυστ ατ α 

mινιmυm mεετ Μιχροσοφτ χορπορατε ρεθυιρεmεντσ, βυτ αν 

ιντερναλ οργανιζατιον χαν ινχρεασε τηε στρενγτη βεψονδ τηισ 

στανδαρδ, ον τηειρ οων δισχρετιον ανδ το mεετ τηειρ σεχυριτψ 

νεεδσ. 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε υσεσ Αχτιϖε Dιρεχτορψ (ΑD) το mαναγε υσερ 

αχχουντσ. Σεχυριτψ γρουπ mεmβερσηιπ mυστ βε αππροϖεδ βψ 

τηε δεσιγνατεδ σεχυριτψ γρουπ οωνερσ ωιτηιν Μιχροσοφτ 

Αζυρε. Αυτοmατεδ προχεδυρεσ αρε ιν πλαχε το δισαβλε ΑD 

αχχουντσ υπον τηε υσερ∋σ λεαϖε δατε. Dοmαιν−λεϖελ υσερ 

αχχουντσ αρε δισαβλεδ αφτερ 90 δαψσ οφ ιναχτιϖιτψ. 
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• Authentication, authorization, and 

accounting (AAA) rules for access to 

data and sessions (e.g., encryption 

and strong/multi-factor, expireable, 

non-shared authentication secrets) 

• Permissions and supporting 

capabilities for customer (tenant) 

controls over authentication, 

authorization, and accounting 

(AAA) rules for access to  

data and sessions 

• Adherence to applicable legal, 

statutory, or regulatory compliance 

requirements 

ΙΑΜ−03: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Dιαγνοστιχ / 

Χονφιγυρατιον 

Πορτσ Αχχεσσ 

User access to diagnostic and 

configuration ports shall be restricted to 

authorized individuals and applications. 

Αχχεσσ χοντρολ πολιχψ ισ α χοmπονεντ οφ οϖεραλλ πολιχιεσ ανδ 

υνδεργοεσ α φορmαλ ρεϖιεω ανδ υπδατε προχεσσ. Αχχεσσ το 

Μιχροσοφτ Αζυρεσ� ασσετσ ισ γραντεδ βασεδ υπον βυσινεσσ 

ρεθυιρεmεντσ ανδ ωιτη τηε ασσετ οωνερ�σ αυτηοριζατιον. 

Αδδιτιοναλλψ:  

 

• Αχχεσσ το ασσετσ ισ γραντεδ βασεδ υπον νεεδ−το−κνοω 

ανδ λεαστ−πριϖιλεγε πρινχιπλεσ 

• Wηερε φεασιβλε, ρολε−βασεδ αχχεσσ χοντρολσ αρε υσεδ το 

αλλοχατε λογιχαλ αχχεσσ το α σπεχιφιχ ϕοβ φυνχτιον ορ αρεα 

οφ ρεσπονσιβιλιτψ, ρατηερ τηαν το αν ινδιϖιδυαλ 

• Πηψσιχαλ ανδ λογιχαλ αχχεσσ χοντρολ πολιχιεσ αρε 

χονσιστεντ ωιτη στανδαρδσ 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε χοντρολσ πηψσιχαλ αχχεσσ το διαγνοστιχ ανδ 

χονφιγυρατιον πορτσ τηρουγη πηψσιχαλ δαταχεντερ χοντρολσ. 

Dιαγνοστιχ ανδ χονφιγυρατιον πορτσ αρε ονλψ αχχεσσιβλε βψ 

αρρανγεmεντ βετωεεν σερϖιχε/ασσετ οωνερ ανδ 

ηαρδωαρε/σοφτωαρε συππορτ περσοννελ ρεθυιρινγ αχχεσσ. Πορτσ, 

σερϖιχεσ, ανδ σιmιλαρ φαχιλιτιεσ ινσταλλεδ ον α χοmπυτερ ορ 

νετωορκ φαχιλιτψ, ωηιχη αρε νοτ σπεχιφιχαλλψ ρεθυιρεδ φορ 

βυσινεσσ φυνχτιοναλιτψ, αρε δισαβλεδ ορ ρεmοϖεδ.  

ΙΑΜ−04: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Πολιχιεσ ανδ 

Προχεδυρεσ 

Policies and procedures shall be 

established to store and manage identity 

information about every person who 

accesses IT infrastructure and to 

determine their level of access. Policies 

shall also be developed to control access 

to network resources based on user 

identity. 

Μιχροσοφτ Αζυρε υσεσ Αχτιϖε Dιρεχτορψ (ΑD) το mαναγε υσερ 

αχχουντσ. Σεχυριτψ γρουπ mεmβερσηιπ mυστ βε αππροϖεδ βψ 

τηε δεσιγνατεδ σεχυριτψ γρουπ οωνερσ ωιτηιν Μιχροσοφτ 

Αζυρε. Αυτοmατεδ προχεδυρεσ αρε ιν πλαχε το δισαβλε ΑD 

αχχουντσ υπον τηε υσερ∋σ λεαϖε δατε. Dοmαιν−λεϖελ υσερ 

αχχουντσ αρε δισαβλεδ αφτερ 90 δαψσ οφ ιναχτιϖιτψ. 

 

ΜΧΙΟ ενφορχεσ σεγρεγατιον οφ δυτιεσ τηρουγη υσερ δεφινεδ 

γρουπσ το mινιmιζε τηε ρισκ οφ υνιντεντιοναλ ορ υναυτηοριζεδ 

αχχεσσ ορ χηανγε το προδυχτιον σψστεmσ. Ινφορmατιον σψστεm 

αχχεσσ ισ ρεστριχτεδ βασεδ ον τηε υσερ∋σ ϕοβ ρεσπονσιβιλιτιεσ. 

Dοχυmεντατιον ον ηοω Μιχροσοφτ Αζυρε mαινταινσ 

σεγρεγατιον οφ δυτιεσ ισ ινχλυδεδ ιν τηε αϖαιλαβλε σεχυριτψ 

φραmεωορκ αυδιτ ρεσυλτσ ον τηε Αζυρε Τρυστ Χεντερ ωεβσιτε. 

ΙΑΜ−05: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Σεγρεγατιον οφ 

Dυτιεσ 

User access policies and procedures shall 

be established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, for restricting user access 

as per defined segregation of duties to 

address business risks associated with a 

user-role conflict of interest. 

Σεγρεγατιον οφ δυτιεσ ισ εσταβλισηεδ ον χριτιχαλ φυνχτιονσ 

ωιτηιν τηε Μιχροσοφτ Αζυρε ενϖιρονmεντ το mινιmιζε τηε ρισκ 

οφ υνιντεντιοναλ ορ υναυτηοριζεδ αχχεσσ ορ χηανγε το 

προδυχτιον σψστεmσ. Dυτιεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ αρε 

σεγρεγατεδ ανδ δεφινεδ βετωεεν Μιχροσοφτ Αζυρε οπερατιονσ 

τεαmσ. Ασσετ οωνερσ/χυστοδιανσ αππροϖε διφφερεντ αχχεσσ 

λεϖελσ ανδ πριϖιλεγεσ ιν τηε προδυχτιον ενϖιρονmεντ. 
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Σεγρεγατιον οφ δυτιεσ ισ ιmπλεmεντεδ ιν Μιχροσοφτ Αζυρεσ� 

ενϖιρονmεντσ ιν ορδερ το mινιmιζε τηε ποτεντιαλ οφ φραυδ, 

mισυσε, ορ ερρορ. 

ΙΑΜ−06: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Σουρχε Χοδε 

Αχχεσσ 

Ρεστριχτιον 

Access to the organization's own 

developed applications, program, or 

object source code, or any other form of 

intellectual property (IP), and use of 

proprietary software shall be 

appropriately restricted following the 

rule of least privilege based on job 

function as per established user access 

policies and procedures. 

Αχχεσσ το Αζυρε σουρχε χοδε λιβραριεσ ισ λιmιτεδ το αυτηοριζεδ 

περσοννελ. Wηερε φεασιβλε, σουρχε χοδε λιβραριεσ mαινταιν 

σεπαρατε προϕεχτ ωορκ σπαχεσ φορ ινδεπενδεντ προϕεχτσ. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ Χοντραχτορσ αρε γραντεδ αχχεσσ ονλψ το 

τηοσε ωορκ σπαχεσ το ωηιχη τηεψ νεεδ αχχεσσ το περφορm 

τηειρ δυτιεσ. Σουρχε χοδε λιβραριεσ ενφορχε χοντρολ οϖερ 

χηανγεσ το σουρχε χοδε βψ ρεθυιρινγ α ρεϖιεω φροm 

δεσιγνατεδ mαναγερσ πριορ το συβmισσιον. Αν αυδιτ λογ 

δεταιλινγ mοδιφιχατιονσ το τηε σουρχε χοδε λιβραρψ ισ 

mαινταινεδ. 

ΙΑΜ−07: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Τηιρδ Παρτψ 

Αχχεσσ 

The identification, assessment, and 

prioritization of risks posed by  

business processes requiring third-party 

access to the organization's  

information systems and data shall be 

followed by coordinated  

application of resources to minimize, 

monitor, and measure likelihood  

and impact of unauthorized or 

inappropriate access. Compensating  

controls derived from the risk analysis 

shall be implemented prior to  

provisioning access. 

Ιδεντιφιχατιον, ασσεσσmεντ, ανδ πριοριτιζατιον οφ ρισκσ ρελατεδ 

το εξτερναλ παρτιεσ ανδ αχχεσσ χοντρολσ ισ περφορmεδ ασ παρτ 

οφ Αζυρε∋σ ρισκ mαναγεmεντ προγραm ανδ ϖεριφιεδ ασ παρτ οφ 

τηε ΙΣΟ 27001 αυδιτ. Τηιρδ παρτψ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ 

ρεθυιρεmεντσ αρε εσταβλισηεδ τηρουγη ϖενδορ δυε−διλιγενχε 

ρεϖιεωσ, χονδυχτεδ βψ τηε δεσιγνατεδ Μιχροσοφτ Αζυρε 

mαναγερ, ανδ ινχλυδεδ ιν σιγνεδ χοντραχτυαλ αγρεεmεντσ 

πριορ το ενγαγινγ ιν τηιρδ παρτψ σερϖιχεσ. Τηε ενγαγινγ τεαm 

ωιτηιν Αζυρε ισ ρεσπονσιβλε φορ mαναγινγ τηειρ τηιρδ παρτψ 

ρελατιονσηιπσ, ινχλυδινγ χοντραχτ mαναγεmεντ, mονιτορινγ οφ 

mετριχσ συχη ασ σερϖιχε λεϖελ αγρεεmεντσ, ανδ ϖενδορ αχχεσσ 

το ρελεϖαντ αππλιχατιονσ. 

ΙΑΜ−08: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Τρυστεδ Σουρχεσ 

Policies and procedures are established 

for permissible storage and  

access of identities used for 

authentication to ensure identities are  

only accessible based on rules of least 

privilege and replication  

limitation only to users explicitly defined 

as business necessary. 

Μιχροσοφτ Αζυρε υσεσ Αχτιϖε Dιρεχτορψ (ΑD) το mαναγε υσερ 

αχχουντσ. Σεχυριτψ γρουπ mεmβερσηιπ mυστ βε αππροϖεδ βψ 

τηε δεσιγνατεδ σεχυριτψ γρουπ οωνερσ ωιτηιν Μιχροσοφτ 

Αζυρε. Αυτοmατεδ προχεδυρεσ αρε ιν πλαχε το δισαβλε ΑD 

αχχουντσ υπον τηε υσερ∋σ λεαϖε δατε. Dοmαιν−λεϖελ υσερ 

αχχουντσ αρε δισαβλεδ αφτερ 90 δαψσ οφ ιναχτιϖιτψ. 

 

ΜΧΙΟ ενφορχεσ σεγρεγατιον οφ δυτιεσ τηρουγη υσερ δεφινεδ 

γρουπσ το mινιmιζε τηε ρισκ οφ υνιντεντιοναλ ορ υναυτηοριζεδ 

αχχεσσ ορ χηανγε το προδυχτιον σψστεmσ. Ινφορmατιον σψστεm 

αχχεσσ ισ ρεστριχτεδ βασεδ ον τηε υσερ∋σ ϕοβ ρεσπονσιβιλιτιεσ. 

Dοχυmεντατιον ον ηοω Μιχροσοφτ Αζυρε mαινταινσ 

σεγρεγατιον οφ δυτιεσ ισ ινχλυδεδ ιν τηε αϖαιλαβλε σεχυριτψ 

φραmεωορκ αυδιτ ρεσυλτσ ον τηε Αζυρε Τρυστ Χεντερ ωεβσιτε. 

ΙΑΜ−09: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Υσερ Αχχεσσ 

Αυτηοριζατιον 

Provisioning user access (e.g., employees, 

contractors, customers  

(tenants), business partners and/or 

supplier relationships) to data and  

organizationally-owned or managed 

(physical and virtual) applications,  

infrastructure systems, and network 

components shall be authorized by  

the organization's management prior to 

access being granted and appropriately 

restricted as per established policies and 

procedures. Upon request, provider shall 

inform customer (tenant) of this user 

access, especially if customer (tenant) 

data is used as part the service 

 and/or customer (tenant) has some 

shared responsibility over 

implementation of control. 

Μιχροσοφτ Αζυρε υσεσ Αχτιϖε Dιρεχτορψ (ΑD) το mαναγε ανδ 

προϖισιον υσερ αχχουντσ. Σεχυριτψ γρουπ mεmβερσηιπ mυστ βε 

αππροϖεδ βψ τηε δεσιγνατεδ σεχυριτψ γρουπ οωνερσ ωιτηιν 

Μιχροσοφτ Αζυρε. Αυτοmατεδ προχεδυρεσ αρε ιν πλαχε το 

δισαβλε ΑD αχχουντσ υπον τηε υσερ∋σ λεαϖε δατε. Dοmαιν−

λεϖελ υσερ αχχουντσ αρε δισαβλεδ αφτερ 90 δαψσ οφ ιναχτιϖιτψ. 

 

Στρονγ αυτηεντιχατιον, ινχλυδινγ τηε υσε οφ mυλτι−φαχτορ 

αυτηεντιχατιον, ηελπσ λιmιτ αχχεσσ το χυστοmερ δατα το 

αυτηοριζεδ περσοννελ ονλψ. Σαmπλε αυδιτσ αρε περφορmεδ βψ 

βοτη Μιχροσοφτ ανδ τηιρδ παρτιεσ το αττεστ τηατ αχχεσσ ισ ονλψ 

φορ αππροπριατε βυσινεσσ πυρποσεσ. Wηεν αχχεσσ ισ γραντεδ, ιτ 

ισ χαρεφυλλψ χοντρολλεδ ανδ λογγεδ, ανδ ρεϖοκεδ ασ σοον ασ ιτ 

ισ νο λονγερ νεεδεδ. 

 

Τηε οπερατιοναλ προχεσσεσ ανδ χοντρολσ τηατ γοϖερν αχχεσσ 

ανδ υσε οφ χυστοmερ δατα ιν Αζυρε αρε ριγορουσλψ mαινταινεδ 

ανδ ρεγυλαρλψ ϖεριφιεδ βψ αχχρεδιτεδ αυδιτ φιρmσ. 
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ΙΑΜ−10: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Υσερ Αχχεσσ 

Ρεϖιεωσ 

User access shall be authorized and 

revalidated for entitlement 

appropriateness, at planned intervals, by 

the organization's business leadership or 

other accountable business role or 

function supported by evidence to 

demonstrate the organization is 

adhering to the rule of least privilege 

based on job function. For identified 

access violations, remediation must 

follow established user access policies 

and procedures. 

Μιχροσοφτ∋σ Ινφορmατιον Σεχυριτψ Πολιχψ ρεθυιρεσ τηατ αχχεσσ 

το Αζυρε ασσετσ βε γραντεδ βασεδ ον βυσινεσσ ϕυστιφιχατιον, 

ωιτη τηε ασσετ οωνερ∋σ αυτηοριζατιον ανδ λιmιτεδ βασεδ ον 

∀νεεδ−το−κνοω∀ ανδ ∀λεαστ−πριϖιλεγε∀ πρινχιπλεσ. Ιν αδδιτιον, 

τηε πολιχψ αλσο αδδρεσσεσ ρεθυιρεmεντσ φορ αχχεσσ 

mαναγεmεντ λιφεχψχλε ινχλυδινγ αχχεσσ προϖισιονινγ, 

αυτηεντιχατιον, αχχεσσ αυτηοριζατιον, ρεmοϖαλ οφ αχχεσσ ριγητσ 

ανδ περιοδιχ αχχεσσ ρεϖιεωσ. Μαναγερσ ανδ οωνερσ οφ 

αππλιχατιονσ ανδ δατα αρε ρεσπονσιβλε φορ ρεϖιεωινγ ωηο ηασ 

αχχεσσ ον α περιοδιχ βασισ.  

 

Χυστοmερσ χοντρολ αχχεσσ βψ τηειρ οων υσερσ ανδ αρε 

ρεσπονσιβλε φορ ενσυρινγ αππροπριατε ρεϖιεω οφ συχη αχχεσσ. 

ΙΑΜ−11: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Υσερ Αχχεσσ 

Ρεϖοχατιον 

Timely de-provisioning (revocation or 

modification) of user access to data and 

organizationally-owned or managed 

(physical and virtual) applications, 

infrastructure systems, and network 

components, shall be implemented as 

per established policies and procedures 

and based on user's change in status 

(e.g., termination of employment or 

other business relationship, job change 

or transfer). Upon request, provider  

shall inform customer (tenant) of these 

changes, especially if customer (tenant) 

data is used as part the service and/or 

customer (tenant) has some shared 

responsibility over implementation of 

control. 

Dεσιγνατεδ σεχυριτψ γρουπ οωνερσ ωιτηιν Μιχροσοφτ Αζυρε αρε 

ρεσπονσιβλε φορ ρεϖιεωινγ αππροπριατενεσσ οφ εmπλοψεε 

αχχεσσ το αππλιχατιονσ ανδ δατα ον α περιοδιχ βασισ. Ρεγυλαρ 

αχχεσσ ρεϖιεω αυδιτσ οχχυρ το ϖαλιδατε αππροπριατε αχχεσσ 

προϖισιονινγ ηασ τακεν πλαχε. Αχχεσσ ισ mοδιφιεδ βασεδ ον 

τηε ρεσυλτσ οφ τηισ ρεϖιεω. 

 

Μεmβερσηιπ ιν σεχυριτψ γρουπσ mυστ βε αππροϖεδ βψ 

σεχυριτψ γρουπ οωνερσ. Αυτοmατεδ προχεδυρεσ αρε ιν πλαχε το 

δισαβλε ΑD αχχουντσ υπον τηε υσερ∋σ λεαϖε−δατε. 

 

Πηψσιχαλ αχχεσσ το ινφραστρυχτυρε σψστεmσ ισ ρεστριχτεδ το 

Μιχροσοφτ οπερατιονσ περσοννελ ορ δεσιγνατεδ ανδ 

αυτηοριζεδ τηιρδ−παρτψ χοντραχτορσ ατ δαταχεντερ λοχατιονσ. 

Αχχεσσ ισ λογγεδ ανδ ρεϖιεωεδ βψ σεχυριτψ mαναγερσ. 

 

Wιτηιν τηε Μιχροσοφτ Αζυρε ενϖιρονmεντ, χυστοmερσ αρε 

ρεσπονσιβλε φορ mαναγινγ αχχεσσ το τηε αππλιχατιονσ 

χυστοmερσ ηοστ ον Μιχροσοφτ Αζυρε. 

ΙΑΜ−12: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Υσερ ΙD 

Χρεδεντιαλσ 

Internal corporate or customer (tenant) 

user account credentials shall be 

restricted as per the following, ensuring 

appropriate identity, entitlement, and 

access management and in accordance 

with established policies and procedures: 

• Identity trust verification and 

service-to-service application (API) 

and information processing 

interoperability (e.g., SSO and 

Federation) 

• Account credential lifecycle 

management from instantiation 

through revocation 

• Account credential and/or identity 

store minimization or re-use when 

feasible 

• Adherence to industry acceptable 

and/or regulatory compliant 

authentication, authorization, and 

accounting (AAA) rules (e.g., strong 

/ multi-factor, expireable, non-

shared authentication secrets) 

Πασσωορδ πολιχιεσ φορ χορπορατε δοmαιν αχχουντσ αρε 

mαναγεδ τηρουγη Μιχροσοφτ χορπορατε Αχτιϖε Dιρεχτορψ 

πολιχψ τηατ σπεχιφιεσ mινιmυm ρεθυιρεmεντσ φορ πασσωορδ 

λενγτη, χοmπλεξιτψ ανδ εξπιρψ. Τεmποραρψ πασσωορδσ αρε 

χοmmυνιχατεδ το υσερσ υσινγ Μιχροσοφτ∋σ εσταβλισηεδ 

προχεσσεσ.  

 

Αζυρε σερϖιχεσ ανδ ινφραστρυχτυρε mυστ ατ α mινιmυm mεετ 

Μιχροσοφτ ιντερναλ ΙΤ ρεθυιρεmεντσ, βυτ αν ιντερναλ 

οργανιζατιον χαν ινχρεασε τηε στρενγτη παστ τηισ στανδαρδ, ον 

τηειρ οων δισχρετιον ανδ το mεετ τηειρ σεχυριτψ νεεδσ.  

 

Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ κεεπινγ πασσωορδσ φροm 

βεινγ δισχλοσεδ το υναυτηοριζεδ παρτιεσ ανδ φορ χηοοσινγ 

πασσωορδσ ωιτη συφφιχιεντ εντροπψ ασ το βε εφφεχτιϖελψ νον−

γυεσσαβλε ανδ φορ δεπλοψmεντ οφ σερϖιχεσ συχη ασ mυλτι−

φαχτορ αυτηεντιχατιον. 
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ΙΑΜ−13: 

Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ − 

Υτιλιτψ Προγραmσ 

Αχχεσσ 

Utility programs capable of potentially 

overriding system, object, network, 

virtual machine, and application controls 

shall be restricted. 

Αδmινιστρατιϖε αχχεσσ ανδ πριϖιλεγεσ το τηε Αζυρε 

ινφραστρυχτυρε ορ πλατφορm αρε ρεστριχτεδ το αυτηοριζεδ 

περσοννελ τηρουγη δεσιγνατεδ ΑD σεχυριτψ γρουπσ βασεδ ον 

ϕοβ ρεσπονσιβιλιτιεσ. 

 

Σεχυριτψ γρουπ mεmβερσηιπ mυστ βε αππροϖεδ βψ τηε 

δεσιγνατεδ σεχυριτψ γρουπ οωνερσ ωιτηιν Μιχροσοφτ Αζυρε. 

 

Υτιλιτψ προγραmσ υνδεργο χηανγεσ τηρουγη τηε ρελεασε 

mαναγεmεντ προχεσσ ανδ αρε ρεστριχτεδ το αυτηοριζεδ 

περσοννελ ονλψ.  
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Ινφραστρυχτυρε ανδ ςιρτυαλιζατιον Σεχυριτψ: Χοντρολσ ΙςΣ−01 τηρουγη ΙςΣ−13 

ΙςΣ−01: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Αυδιτ Λογγινγ / 

Ιντρυσιον 

Dετεχτιον 

Higher levels of assurance are required 

for protection, retention, and lifecycle 

management of audit logs, adhering to 

applicable legal, statutory or regulatory 

compliance obligations and providing 

unique user access accountability to 

detect potentially suspicious network  

behaviors and/or file integrity anomalies, 

and to support forensic investigative 

capabilities in the event of a security 

breach. 

Λογγινγ οφ σερϖιχε, υσερ ανδ σεχυριτψ εϖεντσ (ωεβ σερϖερ λογσ, 

ΦΤΠ σερϖερ λογσ, ετχ.) ισ εναβλεδ ανδ ρεταινεδ χεντραλλψ. ΜΧΙΟ 

ρεστριχτσ αχχεσσ το αυδιτ λογσ το αυτηοριζεδ περσοννελ βασεδ 

ον ϕοβ ρεσπονσιβιλιτιεσ. Εϖεντ λογσ αρε αρχηιϖεδ ον σεχυρε 

ινφραστρυχτυρε ανδ αρε ρεταινεδ φορ 180 δαψσ. 

 

Μιχροσοφτ Ιδεντιτψ Μαναγερ ανδ ιντρυσιον δετεχτιον σψστεm 

τοολσ αρε ιmπλεmεντεδ ωιτηιν τηε Αζυρε ενϖιρονmεντ. Αζυρε 

υσεσ αν εαρλψ ωαρνινγ σψστεm το συππορτ ρεαλ−τιmε αναλψσισ οφ 

σεχυριτψ εϖεντσ ωιτηιν ιτσ οπερατιοναλ ενϖιρονmεντ. 

Μονιτορινγ αγεντσ ανδ τηε αλερτ ανδ ινχιδεντ mαναγεmεντ 

σψστεm γενερατε νεαρ ρεαλ−τιmε αλερτσ αβουτ εϖεντσ τηατ 

χουλδ ποτεντιαλλψ χοmπροmισε τηε σψστεm. 

ΙςΣ−02: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Χηανγε 

Dετεχτιον 

The provider shall ensure the integrity of 

all virtual machine images at all times. 

Any changes made to virtual machine 

images must be logged and an alert 

raised regardless of their running state 

(e.g. dormant, off, or running). The 

results of a change or move of an image 

and the subsequent validation of the 

image's integrity must be immediately 

available to customers through 

electronic methods (e.g. portals or alerts). 

Εαχη ΟΣ (Ηοστ ΟΣ, Γυεστ ΟΣ, Νατιϖε ΟΣ) ισ δεπλοψεδ ϖια α 

�Βασε Ιmαγε�. Τηε βασε ιmαγε ισ χονστρυχτεδ τηρουγη α 

φορmαλ βυιλδ προχεσσ. Εαχη βασε ιmαγε ισ βυιλτ υπον αν ΟΣ 

ϖερσιον ιν ωηιχη τηε κερνελ, ανδ mανψ οτηερ χορε 

χοmπονεντσ, ηαϖε βεεν mοδιφιεδ ανδ οπτιmιζεδ το συππορτ 

τηε Αζυρε ενϖιρονmεντ. 

 

Ηοστ ΟΣ ανδ Νατιϖε ΟΣ αρε ηαρδενεδ οπερατινγ σψστεm 

ιmαγεσ τηατ ρυν ον χοmπυτε (ρυνσ ασ φιρστ ςΜ ον τηε νοδε) & 

στοραγε νοδεσ, ανδ ηοστ τηε φαβριχ αγεντ. Τηισ ηασ τηε βενεφιτ 

οφ ρεδυχινγ τηε συρφαχε αρεα εξποσεδ βψ ΑΠΙσ ορ υνυσεδ 

χοmπονεντσ. Τηισ ρεδυχεδ−φοοτπριντ οπερατινγ σψστεm 

ινχλυδεσ ονλψ τηοσε χοmπονεντσ νεχεσσαρψ το τηε Αζυρε 

ενϖιρονmεντ, ωηιχη βοτη ιmπροϖεσ περφορmανχε ανδ ρεδυχεσ 

τηε ποτεντιαλ ατταχκ συρφαχε.  

 

Τηε βασελινε χονφιγυρατιον λιφεχψχλε δεφινεσ α ρεπεαταβλε 

προχεσσ βψ ωηιχη βασελινεσ αρε εσταβλισηεδ, εϖολϖεδ ανδ 

mονιτορεδ. Φιϖε διστινχτ σταγεσ χρεατε α φραmεωορκ φορ 

mαναγινγ τηε λιφεχψχλε οφ α βασελινε: εσταβλιση ανδ υπδατε, 

ιmπλεmεντατιον (αδοπτιον ανδ δεπλοψmεντ), σχαν, ρεπορτινγ, 

ρεϖιεω ανδ αναλψσισ. 

 

Τηεσε προχεσσεσ αλσο αππλψ το Wεβ ανδ Wορκερ ρολεσ ιν 

Αζυρε Χλουδ Σερϖιχεσ, ασ ωελλ ασ ΟΣ γαλλερψ ιmαγεσ. 

Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ mαναγινγ ϖιρτυαλ mαχηινεσ 

ρυννινγ ασ ΙααΣ ωιτηιν τηειρ τεναντ ενϖιρονmεντ. 

ΙςΣ−03: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Χλοχκ 

Σψνχηρονιζατιον 

A reliable and mutually agreed upon 

external time source shall be used to 

synchronize the system clocks of all 

relevant information processing systems 

to facilitate tracing and reconstitution of 

activity timelines. 

ΜΧΙΟ ηασ εσταβλισηεδ προχεδυρεσ το σψνχηρονιζε σερϖερσ ανδ 

νετωορκ δεϖιχεσ ιν τηε Αζυρε ενϖιρονmεντ ωιτη ΝΤΠ Στρατυm 

1 τιmε σερϖερσ τηατ σψνχ οφφ οφ τηε Γλοβαλ Ποσιτιονινγ Σψστεm 

(ΓΠΣ) σατελλιτεσ. Τηε σψνχηρονιζατιον ισ περφορmεδ 

αυτοmατιχαλλψ εϖερψ φιϖε mινυτεσ. 
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ΙςΣ−04: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Ινφορmατιον 

Σψστεm 

Dοχυmεντατιον 

The availability, quality, and adequate 

capacity and resources shall be planned, 

prepared, and measured to deliver the 

required system performance in 

accordance with legal, statutory, and 

regulatory compliance obligations. 

Projections of future capacity 

requirements shall be made to mitigate 

the risk of system overload. 

Τηε φολλοωινγ οπερατιοναλ προχεσσεσ αρε ιν πλαχε:  

• Προαχτιϖε χαπαχιτψ mαναγεmεντ βασεδ ον δεφινεδ 

τηρεσηολδσ ορ εϖεντσ 

• Ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε συβσψστεm mονιτορινγ φορ 

αχχεπταβλε σερϖιχε περφορmανχε ανδ αϖαιλαβιλιτψ, σερϖιχε 

υτιλιζατιον, στοραγε υτιλιζατιον ανδ νετωορκ λατενχψ 

 

Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ mονιτορινγ ανδ πλαννινγ τηε 

χαπαχιτψ νεεδσ οφ τηειρ αππλιχατιονσ ανδ τεναντ ενϖιρονmεντ. 

 

Προαχτιϖε mονιτορινγ χοντινυουσλψ mεασυρεσ τηε 

περφορmανχε οφ κεψ συβσψστεmσ οφ τηε Αζυρε σερϖιχεσ 

πλατφορm αγαινστ τηε εσταβλισηεδ βουνδαριεσ φορ αχχεπταβλε 

σερϖιχε περφορmανχε ανδ αϖαιλαβιλιτψ. Wηεν α τηρεσηολδ ισ 

ρεαχηεδ ορ αν ιρρεγυλαρ εϖεντ οχχυρσ, τηε mονιτορινγ σψστεm 

γενερατεσ ωαρνινγσ σο τηατ οπερατιονσ σταφφ χαν αδδρεσσ τηε 

τηρεσηολδ ορ εϖεντ. 

ΙςΣ−05: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

ςυλνεραβιλιτψ 

Μαναγεmεντ 

Implementers shall ensure that the 

security vulnerability assessment  

tools or services accommodate the 

virtualization technologies used (e.g. 

 virtualization aware). 

Προχεδυρεσ ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ ανδ ιmπλεmεντεδ το 

ρεγυλαρλψ σχαν φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ ον ηψπερϖισορ ηοστσ. 

ςυλνεραβιλιτψ σχαννινγ ισ περφορmεδ ον σερϖερ οπερατινγ 

σψστεmσ, δαταβασεσ, ανδ νετωορκ δεϖιχεσ ωιτη τηε 

αππροπριατε ϖυλνεραβιλιτψ σχαννινγ τοολσ. Τηε ϖυλνεραβιλιτψ 

σχανσ αρε περφορmεδ ον α θυαρτερλψ βασισ ατ α mινιmυm. 

Αζυρε χοντραχτσ ωιτη ινδεπενδεντ ασσεσσορσ το περφορm 

πενετρατιον τεστινγ οφ τηε Αζυρε βουνδαρψ. Ρεδ−Τεαm / Βλυε−

Τεαm εξερχισεσ αρε αλσο ρουτινελψ περφορmεδ ανδ ρεσυλτσ υσεδ 

το mακε σεχυριτψ ιmπροϖεmεντσ. 

ΙςΣ−06: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Νετωορκ Σεχυριτψ 

Network environments and virtual 

instances shall be designed and 

configured to restrict and monitor traffic 

between trusted and untrusted 

connections. These configurations shall 

be reviewed at least annually, and 

supported by a documented justification 

for use for all allowed services, protocols, 

and ports, and by compensating controls. 

Φιρεωαλλ ρυλεσ ανδ ΑΧΛσ αρε δοχυmεντεδ ανδ ρεϖιεωεδ ον ατ 

λεαστ α θυαρτερλψ βασισ. Χηανγεσ αρε ρεθυιρεδ το φολλοω τηε 

αππροϖεδ φιρεωαλλ ρυλε χηανγε χοντρολ προχεσσ.  

 

Τραφφιχ φλοω πολιχιεσ αρε ιmπλεmεντεδ ον βουνδαρψ προτεχτιον 

δεϖιχεσ τηατ δενψ τραφφιχ βψ δεφαυλτ. Τηεσε πολιχιεσ αρε 

ρεϖιεωεδ εϖερψ mοντη το δετερmινε ανψ χηανγεσ ρεθυιρεδ. 

ΙςΣ−07: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

ΟΣ Ηαρδενινγ 

ανδ Βασε 

Χοντρολσ 

Each operating system shall be hardened 

to provide only necessary ports, 

protocols, and services to meet business 

needs and have in place supporting 

technical controls such as: antivirus, file 

integrity monitoring, and logging as part 

of their baseline operating build 

standard or template. 

Πυβλιχ χονσενσυσ−βασεδ ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ αρε υτιλιζεδ το 

δεφινε αν ινιτιαλ βασελινε. Τηε Αζυρε τεαm λεϖεραγεσ ινδυστρψ−

στανδαρδ σεχυριτψ βενχηmαρκσ το ασσιστ ιν τηε εσταβλισηmεντ 

οφ ινιτιαλ βασελινεσ, αφτερ ωηιχη προδυχτ ανδ τεχηνιχαλ συβϕεχτ 

mαττερ εξπερτσ ρεϖιεω τηε βενχηmαρκσ ανδ ωηερε 

αππροπριατε χυστοmιζε τηε βασε σεττινγσ φυρτηερ. Τηισ 

χυστοmιζατιον mαψ ινχλυδε τηε αδδιτιον ορ ρεmοϖαλ οφ ρυλεσ 

ορ ρυλε υπδατεσ. Υπον χοmπλετιον οφ τηισ ρεϖιεω ανδ 

χυστοmιζατιον, τηε ινιτιαλ βασελινε ισ πρεσεντεδ φορ αππροϖαλ. 

Ονχε αππροϖεδ, τηε ινιτιαλ βασελινε ισ εσταβλισηεδ. 

 

Ιτ ισ α χυστοmερ ρεσπονσιβιλιτψ το ηαρδεν ανψ ςΜ οπερατινγ 

σψστεmσ ορ τεmπλατεσ. Μιχροσοφτ Αζυρε σοφτωαρε ανδ 

ηαρδωαρε χονφιγυρατιονσ αρε ρεϖιεωεδ ατ λεαστ θυαρτερλψ το 

ιδεντιφψ ανδ ελιmινατε ανψ υννεχεσσαρψ φυνχτιονσ, πορτσ, 

προτοχολσ ανδ σερϖιχεσ. 

ΙςΣ−08: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Προδυχτιον / 

Νον−Προδυχτιον 

Production and non-production 

environments shall be separated to 

prevent unauthorized access or changes 

to information assets. Separation of the 

environments may include: stateful 

inspection firewalls, domain/realm 

Φορ τηε Αζυρε ινφραστρυχτυρε, προδυχτιον ανδ νον−προδυχτιον 

ενϖιρονmεντσ αρε πηψσιχαλλψ ανδ λογιχαλλψ σεπαρατεδ. 

Μιχροσοφτ Αζυρε εmπλοψσ νετωορκ−βασεδ ανδ ηοστ−βασεδ 

βουνδαρψ προτεχτιον δεϖιχεσ συχη ασ φιρεωαλλσ, λοαδ 

βαλανχερσ, ΙΠ Φιλτερσ, ανδ φροντ−ενδ χοmπονεντσ. Τηεσε 

δεϖιχεσ υσε mεχηανισmσ συχη ασ ςΛΑΝ ισολατιον, ΝΑΤ ανδ 
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Ενϖιρονmεντσ authentication sources, and clear 

segregation of duties for personnel 

accessing these environments as part of 

their job duties. 

παχκετ φιλτερινγ το σεπαρατε χυστοmερ τραφφιχ φροm 

mαναγεmεντ τραφφιχ. 

 

Αζυρε προϖιδεσ γυιδανχε ον χονφιγυρινγ mυλτιπλε 

ενϖιρονmεντσ τηρουγη ωεβ δοχυmεντατιον, βλογσ, ΤεχηΝετ, 

διαγραmσ, ςιδεο ον Dεmανδ ανδ τηρουγη Αζυρε ωεβ−βασεδ 

τραινινγ. Wιτηιν τηε Αζυρε πλατφορm, τεναντσ δεφινε τηειρ οων 

προδυχτιον ανδ νον−προδυχτιον ενϖιρονmεντσ. 

ΙςΣ−09: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Σεγmεντατιον 

Multi-tenant organizationally-owned or 

managed (physical and virtual) 

applications, and infrastructure system 

and network components, shall be 

designed, developed, deployed and 

configured such that provider and 

customer (tenant) user access is 

appropriately segmented from other 

tenant users, based on the following 

considerations: 

• Established policies and procedures 

• Isolation of business critical assets 

and/or sensitive user data, and 

sessions that mandate stronger 

internal controls and high levels of 

assurance 

• Compliance with legal, statutory 

and regulatory compliance 

obligations 

Αζυρε εmπλοψσ α δεφενσε ιν δεπτη στρατεγψ φορ βουνδαρψ 

προτεχτιον, ινχλυδινγ σεχυρε σεγmεντατιον οφ νετωορκ 

ενϖιρονmεντσ τηρουγη σεϖεραλ mετηοδσ ινχλυδινγ ςΛΑΝσ, 

ΑΧΛ ρεστριχτιονσ ανδ ενχρψπτεδ χοmmυνιχατιονσ φορ ρεmοτε 

χοννεχτιϖιτψ. 

ΙςΣ−10: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

ςΜ Σεχυριτψ 

Secured and encrypted communication 

channels shall be used when migrating 

physical servers, applications, or data to 

virtualized servers and, where possible, 

shall use a network segregated from  

production-level networks for such 

migrations. 

Χοmmυνιχατιον χηαννελσ αρε λογιχαλλψ ορ πηψσιχαλλψ ισολατεδ 

φροm οτηερ νετωορκσ. Χυστοmερ ινφορmατιον ισ ενχρψπτεδ 

δυρινγ τρανσmισσιον οϖερ εξτερναλ νετωορκσ. Χυστοmερ 

χονφιγυρατιον ινφορmατιον (ε.γ. χοννεχτιον στρινγσ, 

αππλιχατιον σεττινγσ) συππλιεδ τηρουγη τηε mαναγεmεντ 

πορταλ ισ προτεχτεδ ωηιλε ιν τρανσιτ ανδ ατ ρεστ. 

ΙςΣ−11: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Ηψπερϖισορ 

Ηαρδενινγ 

Access to all hypervisor management 

functions or administrative consoles for 

systems hosting virtualized systems shall 

be restricted to personnel based upon 

the principle of least privilege and 

supported through technical controls 

(e.g., two-factor authentication, audit 

trails, IP address filtering, firewalls, and 

TLS encapsulated communications to the 

administrative consoles). 

Μιχροσοφτ Αζυρε ενφορχεσ τηε χονχεπτ οφ λεαστ πριϖιλεγε ανδ 

ρεστριχτσ αχχεσσ το ινφορmατιον σψστεmσ ινχλυδινγ τηε 

ηψπερϖισορ ορ ηψπερϖισορ mαναγεmεντ πλανε υσινγ ρολε 

βασεδ σεχυριτψ γρουπσ.  

ΙςΣ−12: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Wιρελεσσ Σεχυριτψ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, to protect wireless network 

environments, including the following: 

• Perimeter firewalls implemented 

and configured to restrict 

unauthorized traffic 

• Security settings enabled with 

strong encryption for authentication 

and transmission, replacing vendor 

default settings (e.g., encryption 

keys, passwords, and SNMP 

community strings) 

Αζυρε δοεσ νοτ περmιτ ορ αλλοω ωιρελεσσ χοννεχτιονσ ιν τηε 

Αζυρε νετωορκ ενϖιρονmεντ. Αζυρε ρεγυλαρλψ σχανσ φορ ρογυε 

ωιρελεσσ σιγναλσ ον α θυαρτερλψ βασισ ανδ ρογυε σιγναλσ αρε 

ινϖεστιγατεδ ανδ ρεmοϖεδ. 
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• User access to wireless network 

devices restricted to authorized 

personnel 

• The capability to detect the presence 

of unauthorized (rogue) wireless 

network devices for a timely 

disconnect from the network 

ΙςΣ−13: 

Ινφραστρυχτυρε & 

ςιρτυαλιζατιον 

Σεχυριτψ − 

Νετωορκ 

Αρχηιτεχτυρε 

Network architecture diagrams shall 

clearly identify high-risk environments 

and data flows that may have legal 

compliance impacts. Technical measures 

shall be implemented and shall apply 

defense-in-depth techniques (e.g., deep 

packet analysis, traffic throttling, and 

black-holing) for detection and timely 

response to network-based attacks 

associated with anomalous ingress or 

egress traffic patterns (e.g., MAC 

spoofing and ARP poisoning attacks) 

and/or distributed denial-of-service 

(DDoS) attacks. 

Ιντερναλ Αζυρε διαγραmσ χλεαρλψ δεφινε βουνδαριεσ ανδ δατα 

φλοωσ βετωεεν ζονεσ ηαϖινγ διφφερεντ δατα χλασσιφιχατιον, τρυστ 

λεϖελσ ορ χοmπλιανχε ανδ ρεγυλατορψ ρεθυιρεmεντσ. 

 

Χοmmυνιχατιον χηαννελσ αρε λογιχαλλψ ορ πηψσιχαλλψ ισολατεδ 

φροm οτηερ νετωορκσ. Χυστοmερ ινφορmατιον ισ ενχρψπτεδ 

δυρινγ τρανσmισσιον οϖερ εξτερναλ νετωορκσ. Χυστοmερ 

χονφιγυρατιον ινφορmατιον (ε.γ. χοννεχτιον στρινγσ, 

αππλιχατιον σεττινγσ) συππλιεδ τηρουγη τηε mαναγεmεντ 

πορταλ ισ προτεχτεδ ωηιλε ιν τρανσιτ ανδ ατ ρεστ. 

 

Νετωορκ φιλτερινγ ισ ιmπλεmεντεδ το πρεϖεντ σποοφεδ τραφφιχ 

ανδ ρεστριχτ ινχοmινγ ανδ ουτγοινγ τραφφιχ το τρυστεδ 

πλατφορm χοmπονεντσ. Τηε Μιχροσοφτ Αζυρε νετωορκ ισ 

σεγρεγατεδ το σεπαρατε χυστοmερ τραφφιχ φροm mαναγεmεντ 

τραφφιχ. Ιν αδδιτιον, τηε ΣΘΛ Αζυρε σερϖιχεσ λαψερ ινχλυδεσ ΤDΣ 

γατεωαψσ τηατ χοντρολ ινφορmατιον φλοωσ τηρουγη στατεφυλ 

ινσπεχτιον. 

 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ ιmπλεmεντεδ λοαδ βαλανχερσ ανδ τραφφιχ 

φιλτερσ το χοντρολ τηε φλοω οφ εξτερναλ τραφφιχ το Μιχροσοφτ 

Αζυρε χοmπονεντσ. Αδδιτιοναλλψ, Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ 

εσταβλισηεδ αυτοmατεδ χοντρολσ το mονιτορ ανδ δετεχτ 

ιντερναλλψ ινιτιατεδ Dενιαλ οφ Σερϖιχε ατταχκσ. 
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Ιντεροπεραβιλιτψ ανδ Πορταβιλιτψ: Χοντρολσ ΙΠΨ−01 τηρουγη ΙΠΨ−05 

ΙΠΨ−01: 

Ιντεροπεραβιλιτψ 

& Πορταβιλιτψ − 

ΑΠΙσ 

The provider shall use open and 

published APIs to ensure support for 

interoperability between components 

and to facilitate migrating applications. 

Α φυλλ σετ οφ Wινδοωσ ΠοωερΣηελλ χmδλετσ φορ τηε Αζυρε ΑΠΙ 

Μαναγεmεντ ΑΠΙ ισ αϖαιλαβλε ϖια τηε στανδαρδ Αζυρε 

ΠοωερΣηελλ ινσταλλερ. 

 

Φορ mορε ινφορmατιον, σεε ηττπσ://αζυρε.mιχροσοφτ.χοm/εν−

υσ/σερϖιχεσ/απι−mαναγεmεντ/  

ΙΠΨ−02: 

Ιντεροπεραβιλιτψ 

& Πορταβιλιτψ − 

Dατα Ρεθυεστ 

All structured and unstructured data 

shall be available to the customer and 

provided to them upon request in an 

industry-standard format (e.g., .doc, .xls, 

.pdf, logs, and flat files) 

Αζυρε χυστοmερσ οων τηειρ δατα�τηατ ισ, αλλ δατα, ινχλυδινγ 

τεξτ, σουνδ, ϖιδεο, ορ ιmαγε φιλεσ ανδ σοφτωαρε, τηατ αρε 

προϖιδεδ το Μιχροσοφτ βψ ορ ον τηε χυστοmερ∋σ βεηαλφ, 

τηρουγη υσε οφ Αζυρε. 

 

Χυστοmερσ χαν αχχεσσ τηειρ δατα ατ ανψ τιmε ανδ φορ ανψ 

ρεασον ωιτηουτ ασσιστανχε φροm Μιχροσοφτ. Μιχροσοφτ ωιλλ υσε 

χυστοmερ δατα ονλψ το προϖιδε τηε σερϖιχεσ αγρεεδ υπον, 

ινχλυδινγ πυρποσεσ τηατ αρε χοmπατιβλε ωιτη προϖιδινγ τηοσε 

σερϖιχεσ. 

 

Αζυρε προϖιδεσ αυτηεντιχατεδ ανδ λογγεδ αχχεσσ το χυστοmερ 

δατα ωηιχη ρεστριχτσ αχχεσσ το ιτ βψ Μιχροσοφτ περσοννελ ανδ 

συβχοντραχτορσ. Wε αλσο τακε στρονγ στεπσ το προτεχτ ψουρ 

χυστοmερ δατα φροm ιναππροπριατε υσε ορ λοσσ, ανδ το 

σεγρεγατε χυστοmερ δατα ον σηαρεδ ηαρδωαρε φροm τηατ οφ 

οτηερ χυστοmερσ. 

ΙΠΨ−03: 

Ιντεροπεραβιλιτψ 

& Πορταβιλιτψ − 

Πολιχψ & Λεγαλ 

Policies, procedures, and mutually-

agreed upon provisions and/or terms 

shall be established to satisfy customer 

(tenant) requirements for service-to-

service application (API) and information 

processing interoperability, and 

portability for application development 

and information exchange, usage, and 

integrity persistence. 

Αζυρε πολιχιεσ ανδ προϖισιονσ προϖιδε φορ λανγυαγε αγνοστιχ 

Μιχροσοφτ Αζυρε Στοραγε Σερϖιχεσ ΡΕΣΤ ΑΠΙσ, Μιχροσοφτ Αζυρε 

Σερϖιχε Μαναγεmεντ ΡΕΣΤ  

ΑΠΙσ, ΑππΦαβριχ Σερϖιχε Βυσ ΡΕΣΤ ΑΠΙσ, ΑππΦαβριχ Αχχεσσ 

Χοντρολ ΡΕΣΤ ΑΠΙσ υσινγ οπεν, στανδαρδ φορmατσ συχη ασ 

ΗΤΤΠ, ΞΜΛ, WΡΑΠ, ανδ ΣWΤ αλονγ ωιτη αν εχοσψστεm οφ 

τοολσ ανδ λιβραριεσ, 

ΙΠΨ−04: 

Ιντεροπεραβιλιτψ 

& Πορταβιλιτψ − 

Στανδαρδιζεδ 

Νετωορκ 

Προτοχολσ 

The provider shall use secure (e.g., non-

clear text and authenticated) 

standardized network protocols for the 

import and export of data and to 

manage the service, and shall make 

available a document to consumers 

(tenants) detailing the relevant 

interoperability and portability standards 

that are involved. 

Αχχεσσ το χυστοmερ αππλιχατιονσ ανδ δατα τηρουγη τηε 

σερϖιχε mαναγεmεντ ΑΠΙ ρεθυιρεσ αυτηεντιχατιον υσινγ τηε 

χυστοmερ ρεγιστερεδ χερτιφιχατε οϖερ ΣΣΛ. Αχχεσσ το α Στοραγε 

Αχχουντ ισ ρεστριχτεδ τηρουγη τηε δεσιγνατεδ Στοραγε 

Αχχουντ Κεψ (ΣΑΚ) ορ χυστοmερ γενερατεδ Σηαρεδ Αχχεσσ 

Σιγνατυρε (ΣΑΣ). Αχχεσσ το mεδια ασσετσ ανδ χοντεντ κεψσ 

τηρουγη τηε ΡΕΣΤ ΑΠΙ ρεθυιρεσ αυτηεντιχατιον οϖερ ΣΣΛ.  

 

Χυστοmερ mεδια ασσετσ αρε στορεδ ιν χυστοmερ σπεχιφιεδ 

στοραγε αχχουντσ. Χοντεντ κεψσ ανδ χυστοmερ στοραγε 

αχχουντ χρεδεντιαλσ (ι.ε., ΣΑΚ ανδ ΣΑΣ) αρε ενχρψπτεδ ωηιλε ατ 

ρεστ. Χυστοmερ mεδια ισ στορεδ σεχυρελψ δυρινγ χοντεντ 

τρανσφορmατιον ανδ δελετεδ υπον χοmπλετιον οφ τηε 

ρεθυεστεδ τρανσφορmατιον. Dελιϖερψ οφ α mεδια ασσετ ισ βασεδ 

ον χυστοmερ δεφινεδ αχχεσσ πολιχψ. 

ΙΠΨ−05: 

Ιντεροπεραβιλιτψ 

& Πορταβιλιτψ − 

ςιρτυαλιζατιον 

The provider shall use an industry-

recognized virtualization platform and 

standard virtualization formats (e.g., 

OVF) to help ensure interoperability, and 

shall have documented custom changes 

made to any hypervisor in use and all 

solution-specific virtualization hooks 

available for customer review. 

Μιχροσοφτ Αζυρε συππορτσ ινδυστρψ στανδαρδσ; πλεασε ϖισιτ 

ηττπσ://mσδν.mιχροσοφτ.χοm/εν−

υσ/λιβραρψ/αζυρε/δν495227.ασπξ φορ αδδιτιοναλ ινφορmατιον. 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/api-management/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/api-management/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn495227.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn495227.aspx
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Μοβιλε Σεχυριτψ: Χοντρολσ ΜΟΣ−01 τηρουγη ΜΟΣ−20 

ΜΟΣ−01: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Αντι−Μαλωαρε 

Anti-malware awareness training, 

specific to mobile devices, shall be 

included in the provider's information 

security awareness training. 

Μοβιλε / ωιρελεσσ δεϖιχεσ αρε νοτ περmιττεδ ωιτηιν Μιχροσοφτ 

δαταχεντερσ ωηερε χυστοmερ δατα ισ στορεδ. Wιρελεσσ αχχεσσ 

το Αζυρε προδυχτιον ανδ/ορ χυστοmερ ενϖιρονmεντσ ισ 

προηιβιτεδ. 

ΜΟΣ−02: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Αππλιχατιον 

Στορεσ 

A documented list of approved 

application stores has been defined as 

acceptable for mobile devices accessing 

or storing provider managed data. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−03: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Αππροϖεδ 

Αππλιχατιονσ 

The company shall have a documented 

policy prohibiting the installation of non-

approved applications or approved 

applications not obtained through a pre-

identified application store. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−04: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Αππροϖεδ 

Σοφτωαρε φορ 

ΒΨΟD 

The BYOD policy and supporting 

awareness training clearly states the 

approved applications, application 

stores, and application extensions and 

plugins that may be used for BYOD 

usage. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−05: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Αωαρενεσσ ανδ 

Τραινινγ 

The provider shall have a documented 

mobile device policy that includes a 

documented definition for mobile devices 

and the acceptable usage and 

requirements for all mobile devices. The 

provider shall post and communicate the 

policy and requirements through the 

company's security awareness and 

training program. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−06: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Χλουδ Βασεδ 

Σερϖιχεσ 

All cloud-based services used by the 

company's mobile devices or BYOD  

shall be pre-approved for usage and the 

storage of company business data. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−07: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Χοmπατιβιλιτψ 

The company shall have a documented 

application validation process to test for 

mobile device, operating system, and 

application compatibility issues. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−08: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Dεϖιχε Ελιγιβιλιτψ 

The BYOD policy shall define the device 

and eligibility requirements to allow for 

BYOD usage. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−09: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Dεϖιχε Ινϖεντορψ 

An inventory of all mobile devices used 

to store and access company data shall 

be kept and maintained. All changes to 

the status of these devices (i.e., operating 

system and patch levels, lost or 

decommissioned status, and to whom 

the device is assigned or approved for 

usage (BYOD)) will be included for each 

device in the inventory. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−10: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Dεϖιχε 

Μαναγεmεντ 

A centralized, mobile device 

management solution shall be deployed 

to all mobile devices permitted to store, 

transmit, or process customer data. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 
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ΜΟΣ−11: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Ενχρψπτιον 

The mobile device policy shall require 

the use of encryption either for the entire 

device or for data identified as sensitive 

on all mobile devices and shall be 

enforced through technology controls. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−12: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

ϑαιλβρεακινγ ανδ 

Ροοτινγ 

The mobile device policy shall prohibit 

the circumvention of built-in security 

controls on mobile devices (e.g. 

jailbreaking or rooting) and shall enforce 

the prohibition through detective and 

preventative controls on the device or 

through a centralized device 

management system (e.g. mobile device 

management). 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−13: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Λεγαλ 

The BYOD policy includes clarifying 

language for the expectation of privacy, 

requirements for litigation, e-discovery, 

and legal holds. The BYOD policy shall 

clearly state the expectations regarding 

the loss of non-company data in the case 

a wipe of the device is required. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−14: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Λοχκουτ Σχρεεν 

BYOD and/or company-owned devices 

are configured to require an automatic 

lockout screen, and the requirement 

shall be enforced through technical 

controls. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−15: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Οπερατινγ 

Σψστεmσ 

Changes to mobile device operating 

systems, patch levels, and/or 

applications shall be managed through 

the company's change management 

processes. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−16: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Πασσωορδσ 

Password policies, applicable to mobile 

devices, shall be documented and 

enforced through technical controls on 

all company devices or devices approved 

for BYOD usage, and shall prohibit the 

changing of password/PIN lengths and 

authentication requirements. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−17: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Πολιχψ 

The mobile device policy shall require 

the BYOD user to perform backups of 

data, prohibit the usage of unapproved 

application stores, and require the use of 

anti-malware software (where 

supported). 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−18: 

Μοβιλε Σεχυριτψ −

Ρεmοτε Wιπε 

All mobile devices permitted for use 

through the company BYOD program or 

a company-assigned mobile device shall 

allow for remote wipe by the company's 

corporate IT or shall have all company-

provided data wiped by the company's 

corporate IT. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 

ΜΟΣ−19: 

Μοβιλε Σεχυριτψ − 

Σεχυριτψ Πατχηεσ 

Mobile devices connecting to corporate 

networks, or storing and accessing 

company information, shall allow for 

remote software version/patch 

validation. All mobile devices shall have 

the latest available security-related 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 
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patches installed upon general release 

by the device manufacturer or carrier 

and authorized IT personnel shall be 

able to perform these updates remotely. 

ΜΟΣ−20: 

Μοβιλε Σεχυριτψ −

Υσερσ 

The BYOD policy shall clarify the systems 

and servers allowed for use or access on 

a BYOD-enabled device. 

Σεε ρεσπονσε το ΜΟΣ−01. 
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Σεχυριτψ Ινχιδεντ Μαναγεmεντ, Ε−Dισχοϖερψ & Χλουδ Φορενσιχσ: Χοντρολσ ΣΕΦ−01 

τηρουγη ΣΕΦ−05 

ΣΕΦ−01: 

Σεχυριτψ Ινχιδεντ 

Μαναγεmεντ, Ε−

Dισχοϖερψ & 

Χλουδ Φορενσιχσ 

− Χονταχτ / 

Αυτηοριτψ 

Μαιντενανχε 

Points of contact for applicable 

regulation authorities, national and local 

law enforcement, and other legal 

jurisdictional authorities shall be 

maintained and regularly updated (e.g., 

change in impacted-scope and/or a 

change in any compliance obligation) to 

ensure direct compliance liaisons have 

been established and to be prepared for 

a forensic investigation requiring rapid 

engagement with law enforcement. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ δεσιγνατεδ ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ 

εσταβλισηεδ προχεσσεσ το mαινταιν χονταχτσ ωιτη εξτερναλ 

αυτηοριτιεσ αχροσσ τηε ϕυρισδιχτιονσ ιν ωηιχη ιτ οπερατεσ.  

ΣΕΦ−02: 

Σεχυριτψ Ινχιδεντ 

Μαναγεmεντ, Ε−

Dισχοϖερψ & 

Χλουδ Φορενσιχσ 

 − Ινχιδεντ 

Μαναγεmεντ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business  

processes and technical measures 

implemented, to triage security-related 

events and ensure timely and thorough 

incident management, as per established 

IT service management policies and 

procedures. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ δεϖελοπεδ ροβυστ προχεσσεσ το φαχιλιτατε 

α χοορδινατεδ ρεσπονσε το ινχιδεντσ ιφ ονε ωασ το οχχυρ. Α 

σεχυριτψ εϖεντ mαψ ινχλυδε, αmονγ οτηερ τηινγσ, 

υναυτηοριζεδ αχχεσσ ρεσυλτινγ ιν λοσσ, δισχλοσυρε ορ αλτερατιον 

οφ δατα.  

 

Τηε Αζυρε Ινχιδεντ Ρεσπονσε προχεσσ φολλοωσ φιϖε mαιν 

πηασεσ: 

• Ιδεντιφιχατιον � Σψστεm ανδ σεχυριτψ αλερτσ mαψ βε 

ηαρϖεστεδ, χορρελατεδ, ανδ αναλψζεδ. Εϖεντσ αρε 

ινϖεστιγατεδ βψ Μιχροσοφτ οπερατιοναλ ανδ σεχυριτψ 

οργανιζατιονσ. Ιφ αν εϖεντ ινδιχατεσ α σεχυριτψ ισσυε, τηε 

ινχιδεντ ισ ασσιγνεδ α σεϖεριτψ χλασσιφιχατιον ανδ 

αππροπριατελψ εσχαλατεδ ωιτηιν Μιχροσοφτ. Τηισ εσχαλατιον 

ωιλλ ινχλυδε προδυχτ, σεχυριτψ, ανδ ενγινεερινγ 

σπεχιαλιστσ. 

• Χονταινmεντ � Τηε εσχαλατιον τεαm εϖαλυατεσ τηε σχοπε 

ανδ ιmπαχτ οφ αν ινχιδεντ. Τηε ιmmεδιατε πριοριτψ οφ τηε 

εσχαλατιον τεαm ισ το ενσυρε τηε ινχιδεντ ισ χονταινεδ 

ανδ δατα ισ σαφε. Τηε εσχαλατιον τεαm φορmσ τηε 

ρεσπονσε, περφορmσ αππροπριατε τεστινγ, ανδ ιmπλεmεντσ 

χηανγεσ. Ιν τηε χασε ωηερε ιν−δεπτη ινϖεστιγατιον ισ 

ρεθυιρεδ, χοντεντ ισ χολλεχτεδ φροm τηε συβϕεχτ σψστεmσ 

υσινγ βεστ−οφ−βρεεδ φορενσιχ σοφτωαρε ανδ ινδυστρψ βεστ 

πραχτιχεσ. 

• Εραδιχατιον � Αφτερ τηε σιτυατιον ισ χονταινεδ, τηε 

εσχαλατιον τεαm mοϖεσ τοωαρδ εραδιχατινγ ανψ δαmαγε 

χαυσεδ βψ τηε σεχυριτψ βρεαχη, ανδ ιδεντιφιεσ τηε ροοτ 

χαυσε φορ ωηψ τηε σεχυριτψ ισσυε οχχυρρεδ. Ιφ α 

ϖυλνεραβιλιτψ ισ δετερmινεδ, τηε εσχαλατιον τεαm ρεπορτσ 

τηε ισσυε το προδυχτ ενγινεερινγ. 

• Ρεχοϖερψ � Dυρινγ ρεχοϖερψ, σοφτωαρε ορ χονφιγυρατιον 

υπδατεσ αρε αππλιεδ το τηε σψστεm ανδ σερϖιχεσ αρε 

ρετυρνεδ το α φυλλ ωορκινγ χαπαχιτψ. 

• Λεσσονσ Λεαρνεδ � Εαχη σεχυριτψ ινχιδεντ ισ αναλψζεδ το 

ενσυρε τηε αππροπριατε mιτιγατιονσ αππλιεδ το προτεχτ 

αγαινστ φυτυρε ρεοχχυρρενχε. 

ΣΕΦ−03: 

Σεχυριτψ Ινχιδεντ 

Μαναγεmεντ, Ε−

Dισχοϖερψ & 

Χλουδ Φορενσιχσ 

− Ινχιδεντ 

Workforce personnel and external 

business relationships shall be informed 

of their responsibilities and, if required, 

shall consent and/or contractually agree 

to report all information security events 

in a timely manner. Information security 

ΜΧΙΟ ηασ εσταβλισηεδ προχεδυρεσ το ρεχειϖε, γενερατε ανδ 

δισσεmινατε σεχυριτψ αλερτσ φροm εξτερναλ οργανιζατιονσ ασ 

νεχεσσαρψ. ΜΧΙΟ χοορδινατεσ ωιτη εξτερναλ αγενχιεσ 

ρεγαρδινγ τηε ιmπλεmεντινγ οφ σεχυριτψ διρεχτιϖεσ. 

 

Τηε Αζυρε λογγινγ ανδ mονιτορινγ ινφραστρυχτυρε 
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Ρεπορτινγ events shall be reported through 

predefined communications channels in 

a timely manner adhering to applicable 

legal, statutory, or regulatory compliance 

obligations. 

ενχοmπασσεσ τηε εντιρε Αζυρε πλατφορm ανδ δοεσ νοτ ϖαρψ βψ 

τεναντ. Dετεχτεδ ινχιδεντσ αρε ισολατεδ ορ χονταινεδ ιν τηε 

mοστ εφφεχτιϖε ωαψ δεπενδινγ ον τηε νατυρε οφ τηε εϖεντ. 

ΣΕΦ−04: 

Σεχυριτψ Ινχιδεντ 

Μαναγεmεντ, Ε−

Dισχοϖερψ & 

Χλουδ Φορενσιχσ 

− Ινχιδεντ 

Ρεσπονσε Λεγαλ 

Πρεπαρατιον 

Proper forensic procedures, including 

chain of custody, are required for the 

presentation of evidence to support 

potential legal action subject to the 

relevant jurisdiction after an information 

security incident. Upon notification, 

customers and/or other external business 

partners impacted by a security breach 

shall be given the opportunity to 

participate as is legally permissible in the 

forensic investigation. 

Ιν τηε εϖεντ α φολλοω−υπ αχτιον χονχερνινγ α περσον ορ 

οργανιζατιον αφτερ αν ινφορmατιον σεχυριτψ ινχιδεντ ρεθυιρεσ 

λεγαλ αχτιον, προπερ φορενσιχ προχεδυρεσ ινχλυδινγ χηαιν οφ 

χυστοδψ σηαλλ βε ρεθυιρεδ φορ πρεσερϖατιον ανδ πρεσεντατιον 

οφ εϖιδενχε το συππορτ ποτεντιαλ λεγαλ αχτιον συβϕεχτ το τηε 

ρελεϖαντ ϕυρισδιχτιον. Υπον νοτιφιχατιον, ιmπαχτεδ χυστοmερσ 

(τεναντσ) ανδ/ορ οτηερ εξτερναλ βυσινεσσ ρελατιονσηιπσ οφ α 

σεχυριτψ βρεαχη σηαλλ βε γιϖεν τηε οππορτυνιτψ το παρτιχιπατε 

ασ ισ λεγαλλψ περmισσιβλε ιν τηε φορενσιχ ινϖεστιγατιον. 

 

Σεχυριτψ ινχιδεντ ρεσπονσε πλανσ ανδ χολλεχτιον οφ εϖιδενχε 

αδηερεσ το ΙΣΟ 27001 στανδαρδσ. ΜΧΙΟ ηασ εσταβλισηεδ 

προχεσσεσ φορ εϖιδενχε χολλεχτιον ανδ πρεσερϖατιον φορ 

τρουβλεσηοοτινγ αν ινχιδεντ ανδ αναλψζινγ τηε ροοτ χαυσε. Ιν 

χασε α σεχυριτψ ινχιδεντ ινϖολϖεσ λεγαλ αχτιον συχη ασ 

συβποενα φορm, τηε γυιδελινεσ δεσχριβεδ ιν τηε ΤΣΓ αρε 

φολλοωεδ. 

ΣΕΦ−05: 

Σεχυριτψ Ινχιδεντ 

Μαναγεmεντ, Ε−

Dισχοϖερψ & 

Χλουδ Φορενσιχσ 

− Ινχιδεντ 

Ρεσπονσε 

Μετριχσ 

Mechanisms shall be put in place to 

monitor and quantify the types, volumes, 

and costs of information security 

incidents. 

Αν ινχιδεντ mαναγεmεντ φραmεωορκ ηασ βεεν εσταβλισηεδ 

ανδ χοmmυνιχατεδ ωιτη δεφινεδ προχεσσεσ, ρολεσ ανδ 

ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ τηε δετεχτιον, εσχαλατιον ανδ ρεσπονσε οφ 

ινχιδεντσ. Ινχιδεντ mαναγεmεντ τεαmσ περφορm 24ξ7 

mονιτορινγ, ινχλυδινγ δοχυmεντατιον, χλασσιφιχατιον, 

εσχαλατιον ανδ χοορδινατιον οφ ινχιδεντσ περ δοχυmεντεδ 

προχεδυρεσ. Εϖεντσ, τηρεσηολδσ ανδ mετριχσ ηαϖε βεεν 

δεφινεδ ανδ χονφιγυρεδ το δετεχτ ινχιδεντσ ανδ αλερτ τηε 

αππροπριατε Αζυρε τεαmσ. 
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Συππλψ Χηαιν Μαναγεmεντ, Τρανσπαρενχψ ανδ Αχχουνταβιλιτψ: Χοντρολσ ΣΤΑ−01 

τηρουγη ΣΤΑ−09 

ΣΤΑ−01: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Dατα Θυαλιτψ ανδ 

Ιντεγριτψ 

Providers shall inspect, account for, and 

work with their cloud supply-chain 

partners to correct data quality errors 

and associated risks. Providers shall 

design and implement controls to 

mitigate and contain data security risks 

through proper separation of duties, 

role-based access, and least-privilege 

access for all personnel within their 

supply chain. 

Τηιρδ παρτψ ϖενδορσ αρε ρεθυιρεδ το χοmπλψ ωιτη Μιχροσοφτ 

σεχυριτψ πολιχιεσ ανδ αρε αυδιτεδ. Τηε Ηαρδωαρε Συππλψ 

Μαναγεmεντ (ΗΣΜ) γρουπ ωορκσ ωιτη τηε ΜΧΙΟ βυσινεσσ 

γρουπσ το προτεχτ αγαινστ συππλψ χηαιν τηρεατσ τηρουγηουτ 

τηε συππλψ χηαιν λιφεχψχλε. ΗΣΜ συππορτσ ΜΧΙΟ ιν χρεατινγ 

πυρχηασε ορδερσ, αχχελερατινγ δελιϖεριεσ, περφορmινγ θυαλιτψ 

χηεχκσ, προχεσσινγ ωαρραντψ χλαιmσ ανδ οβταινινγ σπαρεσ. 

ΣΤΑ−02: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Ινχιδεντ 

Ρεπορτινγ 

The provider shall make security incident 

information available to all affected 

customers and providers periodically 

through electronic methods (e.g. portals). 

Αζυρε mαινταινσ ανδ νοτιφιεσ χυστοmερσ οφ ποτεντιαλ χηανγεσ 

ανδ εϖεντσ τηατ mαψ ιmπαχτ σεχυριτψ ορ αϖαιλαβιλιτψ οφ τηε 

σερϖιχεσ τηρουγη αν ονλινε Σερϖιχε Dασηβοαρδ. Χηανγεσ το 

τηε σεχυριτψ χοmmιτmεντσ ανδ σεχυριτψ οβλιγατιονσ οφ 

Μιχροσοφτ Αζυρε χυστοmερσ αρε υπδατεδ ον τηε Μιχροσοφτ 

Αζυρε ωεβσιτε ιν α τιmελψ mαννερ. 

ΣΤΑ−03: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Νετωορκ / 

Ινφραστρυχτυρε 

Σερϖιχεσ 

Business-critical or customer (tenant) 

impacting (physical and virtual) 

application and system-system interface 

(API) designs and configurations, and 

infrastructure network and systems 

components, shall be designed, 

developed, and deployed in accordance 

with mutually agreed-upon service and 

capacity-level expectations, as well as IT 

governance and service management 

policies and procedures. 

Μιχροσοφτ Αζυρε εmπλοψσ σοπηιστιχατεδ σοφτωαρε−δεφινεδ 

σερϖιχε ινστρυmεντατιον ανδ mονιτορινγ τηατ ιντεγρατεσ ατ τηε 

χοmπονεντ ορ σερϖερ λεϖελ, τηε δαταχεντερ εδγε, ουρ νετωορκ 

βαχκβονε, Ιντερνετ εξχηανγε σιτεσ, ανδ ατ τηε ρεαλ ορ 

σιmυλατεδ υσερ λεϖελ, προϖιδινγ ϖισιβιλιτψ ωηεν α σερϖιχε 

δισρυπτιον ισ οχχυρρινγ ανδ πινποιντινγ ιτσ χαυσε. 

 

Προαχτιϖε mονιτορινγ χοντινυουσλψ mεασυρεσ τηε 

περφορmανχε οφ κεψ συβσψστεmσ οφ τηε Μιχροσοφτ Αζυρε 

σερϖιχεσ πλατφορm αγαινστ τηε εσταβλισηεδ βουνδαριεσ φορ 

αχχεπταβλε σερϖιχε περφορmανχε ανδ αϖαιλαβιλιτψ. Wηεν α 

τηρεσηολδ ισ ρεαχηεδ ορ αν ιρρεγυλαρ εϖεντ οχχυρσ, τηε 

mονιτορινγ σψστεm γενερατεσ ωαρνινγσ σο τηατ οπερατιονσ 

σταφφ χαν αδδρεσσ τηε τηρεσηολδ ορ εϖεντ. 

ΣΤΑ−04: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Προϖιδερ Ιντερναλ 

Ασσεσσmεντσ 

The provider shall perform annual 

internal assessments of conformance to, 

and effectiveness of, its policies, 

procedures, and supporting measures 

and metrics. 

Μιχροσοφτ Αζυρε περφορmσ ρισκ ασσεσσmεντσ οφ ιτσ 

ενϖιρονmεντ το ρεϖιεω τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ ινφορmατιον 

σεχυριτψ χοντρολσ ανδ σαφεγυαρδσ, ασ ωελλ ασ το ιδεντιφψ νεω 

ρισκσ. Τηε ρισκσ αρε ασσεσσεδ αννυαλλψ ανδ τηε ρεσυλτσ οφ τηε 

ρισκ ασσεσσmεντ αρε πρεσεντεδ το mαναγεmεντ τηρουγη α 

φορmαλ ρισκ ασσεσσmεντ ρεπορτ. Συππλιερ σχορεχαρδσ ηαϖε βεεν 

δεϖελοπεδ το αλλοω χοmπαρισον ανδ ϖισιβλψ mονιτορ τηε 

περφορmανχε οφ ουρ συππλιερσ υσινγ α βαλανχεδ σχορεχαρδ 

αππροαχη. 

ΣΤΑ−05: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Συππλψ Χηαιν 

Αγρεεmεντσ 

Supply chain agreements (e.g., SLAs) 

between providers and customers 

(tenants) shall incorporate at least the 

following mutually-agreed upon 

provisions and/or terms: 

• Scope of business relationship and 

services offered (e.g., customer 

(tenant) data acquisition, exchange 

and usage, feature sets and 

functionality, personnel and 

infrastructure network and systems 

components for service delivery and 

Τηιρδ παρτψ σεχυριτψ ανδ πριϖαχψ ρεθυιρεmεντσ αρε εσταβλισηεδ 

τηρουγη ϖενδορ δυε−διλιγενχε ρεϖιεωσ, χονδυχτεδ βψ τηε 

δεσιγνατεδ Μιχροσοφτ Αζυρε mαναγερ, ανδ ινχλυδεδ ιν σιγνεδ 

χοντραχτυαλ αγρεεmεντσ πριορ το ενγαγινγ ιν τηιρδ παρτψ 

σερϖιχεσ. Τηε ενγαγινγ τεαm ωιτηιν Μιχροσοφτ Αζυρε ισ 

ρεσπονσιβλε φορ mαναγινγ τηειρ τηιρδ παρτψ ρελατιονσηιπσ, 

ινχλυδινγ χοντραχτ mαναγεmεντ, mονιτορινγ οφ mετριχσ συχη 

ασ σερϖιχε λεϖελ αγρεεmεντσ, ανδ ϖενδορ αχχεσσ το ρελεϖαντ 

αππλιχατιονσ. 
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support, roles and responsibilities of 

provider and customer (tenant) and 

any subcontracted or outsourced 

business relationships, physical 

geographical location of hosted 

services, and any known regulatory 

compliance considerations) 

• Information security requirements, 

provider and customer (tenant) 

primary points of contact for the 

duration of the business 

relationship, and references to 

detailed supporting and relevant 

business processes and technical 

measures implemented to enable 

effectively governance, risk 

management, assurance and legal, 

statutory and regulatory compliance 

obligations by all impacted business 

relationships 

• Notification and/or pre-

authorization of any changes 

controlled by the provider with 

customer (tenant) impacts 

• Timely notification of a security 

incident (or confirmed breach) to all 

customers (tenants) and other 

business relationships impacted (i.e., 

up- and down-stream impacted 

supply chain) 

• Assessment and independent 

verification of compliance with 

agreement provisions and/or terms 

(e.g., industry-acceptable 

certification, attestation audit  

report, or equivalent forms of 

assurance) without posing an 

unacceptable business risk of 

exposure to the organization being 

assessed 

• Expiration of the business 

relationship and treatment of 

customer (tenant) data impacted 

• Customer (tenant) service-to-service 

application (API) and data 

interoperability and portability 

requirements for application 

development and information 

exchange, usage, and integrity 

persistence 

ΣΤΑ−06: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Συππλψ Χηαιν 

Γοϖερνανχε 

Ρεϖιεωσ 

Providers shall review the risk 

management and governance processes 

of their partners so that practices are 

consistent and aligned to account for 

risks inherited from other members of 

that partner's cloud supply chain. 

Σεχυριτψ ρισκσ ρελατεδ το εξτερναλ παρτιεσ, συχη ασ χυστοmερσ, 

χοντραχτορσ ανδ ϖενδορσ αρε ιδεντιφιεδ ανδ αδδρεσσεδ 

τηρουγη τηε φολλοωινγ: 

1. Χυστοmερ ρισκσ αρε ασσεσσεδ ιν χοορδινατιον ωιτη ΛΧΑ 

ανδ αππροπριατε χυστοmερ αγρεεmεντσ αρε εσταβλισηεδ. 

2. Τηιρδ παρτιεσ υνδεργο α ρεϖιεω προχεσσ τηρουγη Γλοβαλ 

Προχυρεmεντ ανδ αν αππροϖεδ ϖενδορ λιστ ηασ βεεν 

εσταβλισηεδ. Πυρχηασε ορδερσ το ενγαγε α τηιρδ−παρτψ 

ρεθυιρε αν ΜΜςΑ το βε εσταβλισηεδ ορ α ρεϖιεω το βε 
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περφορmεδ βψ ΛΧΑ. ςενδορσ ρεθυιρινγ αχχεσσ το σουρχε 

χοδε νεεδ το βε αππροϖεδ βψ τηε ΓΜ ανδ ΛΧΑ, ανδ σιγν 

α Σουρχε Χοδε Λιχενσινγ Αγρεεmεντ. 

3. Αδδιτιοναλ ρισκσ ρελατεδ το γραντινγ αχχεσσ το φαχιλιτιεσ 

ανδ ινφορmατιον σψστεmσ αρε χοντρολλεδ ανδ mαναγεδ βψ 

Μιχροσοφτ ιντερναλ ΙΤ. Πηψσιχαλ ανδ νετωορκ σεχυριτψ φορ 

οφφσιτε ϖενδορ φαχιλιτιεσ αρε γοϖερνεδ βψ Μιχροσοφτ. 

ΣΤΑ−07: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Συππλψ Χηαιν 

Μετριχσ 

Policies and procedures shall be 

implemented to ensure the consistent 

review of service agreements (e.g., SLAs) 

between providers and customers 

(tenants) across the relevant supply 

chain (upstream/downstream). 

 

Reviews shall performed at least 

annually and identity non-conformance 

to established agreements. The reviews 

should result in actions to address 

service-level conflicts or inconsistencies 

resulting from disparate supplier 

relationships. 

Μιχροσοφτ Αζυρε ηασ εσταβλισηεδ προχεδυρεσ ανδ δεσιγνατεδ 

ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ mαναγινγ χηανγεσ το τηιρδ−παρτψ σερϖιχεσ. 

Μιχροσοφτ Αζυρε∋σ δεσιγνατεδ τεαmσ mαναγε τηιρδ−παρτψ 

ρελατιονσηιπσ ινχλυδινγ χοντραχτ mαναγεmεντ, mονιτορινγ 

mετριχσ συχη ασ σερϖιχε−λεϖελ αγρεεmεντσ, ανδ τηιρδ παρτψ 

αχχεσσ το σψστεmσ, ιν αχχορδανχε ωιτη τηεσε προχεδυρεσ ασ 

ωελλ ασ χορπορατε−ωιδε τηιρδ παρτψ mαναγεmεντ προχεσσεσ. 

 

Τηε σερϖιχεσ προϖιδεδ βψ τηιρδ−παρτψ ϖενδορσ αρε mονιτορεδ 

αγαινστ τηε σερϖιχε λεϖελσ βψ δεσιγνατεδ ρεσπονσιβλε περσονσ 

ιν Μιχροσοφτ Αζυρε, ασ δεφινεδ ιν τηε Στατεmεντ οφ Wορκ 

(ΣΟW). Προχεδυρεσ φορ mονιτορινγ βρεαχηεσ το χοντραχτυαλ 

οβλιγατιονσ ανδ ηανδλινγ ισσυεσ ωιτη ϖενδορσ αρε εσταβλισηεδ. 

ΣΤΑ−08: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Τηιρδ Παρτψ 

Ασσεσσmεντ 

Providers shall assure reasonable 

information security across their 

information supply chain by performing 

an annual review. The review shall 

include all partners/third party-providers 

upon which their information supply 

chain depends on. 

Μιχροσοφτ Αζυρε χοντραχτυαλλψ ρεθυιρεσ τηατ ιτσ συβχοντραχτορσ 

mεετ ιmπορταντ πριϖαχψ ανδ σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ. 

Ρεθυιρεmεντσ ανδ χοντραχτσ αρε ρεϖιεωεδ ατ λεαστ αννυαλλψ ορ 

ασ ρενεωεδ. 

ΣΤΑ−09: 

Συππλψ Χηαιν 

Μαναγεmεντ, 

Τρανσπαρενχψ 

ανδ 

Αχχουνταβιλιτψ − 

Τηιρδ Παρτψ 

Αυδιτσ 

Third-party service providers shall 

demonstrate compliance with 

information security and confidentiality, 

access control, service definitions, and 

delivery level agreements included in 

third-party contracts. Third-party reports, 

records, and services shall undergo audit 

and review at least annually to govern 

and maintain compliance with the 

service delivery agreements. 

Τηε σερϖιχεσ προϖιδεδ βψ τηιρδ−παρτψ ϖενδορσ αρε mονιτορεδ 

αγαινστ τηε σερϖιχε λεϖελσ βψ δεσιγνατεδ ρεσπονσιβλε περσονσ 

φροm Αζυρε ανδ χοντραχτυαλλψ ρεθυιρεσ τηατ ιτσ συβχοντραχτορσ 

mεετ ιmπορταντ πριϖαχψ ανδ σεχυριτψ ρεθυιρεmεντσ. Τηιρδ 

παρτψ σερϖιχε προϖιδερσ αρε ρουτινελψ αυδιτεδ βψ βοτη 

Μιχροσοφτ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτ τεαmσ. 
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Τηρεατ ανδ ςυλνεραβιλιτψ Μαναγεmεντ: Χοντρολσ ΤςΜ−01 τηρουγη ΤςΜ−03 

ΤςΜ−01: 

Τηρεατ ανδ 

ςυλνεραβιλιτψ 

Μαναγεmεντ − 

Αντι−ςιρυσ / 

Μαλιχιουσ 

Σοφτωαρε 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, to prevent the execution of 

malware on organizationally-owned or 

managed user end-point devices (i.e., 

issued workstations, laptops, and mobile 

devices) and IT infrastructure network 

and systems components. 

Wηεν προϖιδινγ τηε Αντιmαλωαρε σολυτιον φορ ςιρτυαλ 

Μαχηινεσ, Αζυρε ισ ρεσπονσιβλε φορ ενσυρινγ τηε σερϖιχε ισ 

ηιγηλψ αϖαιλαβλε, δεφινιτιονσ αρε υπδατεδ ρεγυλαρλψ, τηατ 

χονφιγυρατιον τηρουγη τηε Αζυρε Μαναγεmεντ Πορταλ ισ 

εφφεχτιϖε ανδ τηατ τηε σοφτωαρε δετεχτσ ανδ προτεχτσ αγαινστ 

κνοων τψπεσ οφ mαλιχιουσ σοφτωαρε. ΜΧΙΟ−mαναγεδ ηοστσ ιν 

τηε σχοπε βουνδαρψ αρε σχαννεδ το ϖαλιδατε αντι−ϖιρυσ χλιεντσ 

αρε ινσταλλεδ ανδ χυρρεντ σιγνατυρε−δεφινιτιον φιλεσ εξιστ. 

ΤςΜ−02: 

Τηρεατ ανδ 

ςυλνεραβιλιτψ 

Μαναγεmεντ − 

ςυλνεραβιλιτψ / 

Πατχη 

Μαναγεmεντ 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting processes 

and technical measures implemented, 

for timely detection of vulnerabilities 

within organizationally-owned or 

managed applications, infrastructure 

network and system components (e.g. 

network vulnerability assessment, 

penetration testing) to ensure the 

efficiency of implemented security 

controls. A risk-based model for 

prioritizing remediation of identified 

vulnerabilities shall be used. Changes 

shall be managed through a change 

management process for all vendor-

supplied patches, configuration changes, 

or changes to the organization's 

internally developed software. Upon 

request, the provider informs customer 

(tenant) of policies and procedures and 

identified weaknesses especially if 

customer (tenant) data is used as part 

the service and/or customer (tenant) has 

some shared responsibility over 

implementation of control. 

Προχεδυρεσ ηαϖε βεεν εσταβλισηεδ ανδ ιmπλεmεντεδ το σχαν 

φορ ϖυλνεραβιλιτιεσ ον ΜΧΙΟ−mαναγεδ ηοστσ. ΜΧΙΟ 

ιmπλεmεντσ ϖυλνεραβιλιτψ σχαννινγ ον σερϖερ οπερατινγ 

σψστεmσ, δαταβασεσ, ανδ νετωορκ δεϖιχεσ ωιτη αππροπριατε 

ϖυλνεραβιλιτψ σχαννινγ τοολσ. ΜΧΙΟ ωεβ αππλιχατιονσ αρε 

σχαννεδ ωιτη τηε αππροπριατε σχαννινγ σολυτιον. ςυλνεραβιλιτψ 

σχανσ αρε περφορmεδ ον α θυαρτερλψ βασισ ατ α mινιmυm. 

Μιχροσοφτ Αζυρε χοντραχτσ ωιτη ινδεπενδεντ ασσεσσορσ το 

περφορm πενετρατιον τεστινγ οφ τηε Μιχροσοφτ Αζυρε 

βουνδαρψ. 

 

Σοφτωαρε υπδατεσ αρε ρελεασεδ τηρουγη τηε mοντηλψ ΟΣ 

ρελεασε χψχλε υσινγ χηανγε ανδ ρελεασε mαναγεmεντ 

προχεδυρεσ. Εmεργενχψ ουτ−οφ−βανδ σεχυριτψ σοφτωαρε 

υπδατεσ (0−δαψ & Σοφτωαρε Σεχυριτψ Ινχιδεντ Ρεσπονσε 

Προχεσσ − ΣΣΙΡΠ υπδατεσ) αρε δεπλοψεδ ασ θυιχκλψ ασ ποσσιβλε. 

Ιφ χυστοmερσ υσε τηε δεφαυλτ ∀Αυτο Υπγραδε∀ οπτιον, σοφτωαρε 

υπδατεσ ωιλλ βε αππλιεδ το τηειρ ςΜσ αυτοmατιχαλλψ. 

Οτηερωισε, χυστοmερσ ηαϖε τηε οπτιον το υπγραδε το τηε 

λατεστ ΟΣ ιmαγε τηρουγη τηε mαναγεmεντ πορταλ. Ιν τηε χασε 

οφ α ςΜ ρολε, χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ εϖαλυατινγ ανδ 

υπδατινγ τηειρ ςΜσ. 

ΤςΜ−03: 

Τηρεατ ανδ 

ςυλνεραβιλιτψ 

Μαναγεmεντ − 

Μοβιλε Χοδε 

Policies and procedures shall be 

established, and supporting business 

processes and technical measures 

implemented, to prevent the execution of 

unauthorized mobile code, defined as 

software transferred between systems 

over a trusted or untrusted network and 

executed on a local system without 

explicit installation or execution by the 

recipient, on organizationally-owned or 

managed user end-point devices (e.g., 

issued workstations, laptops, and mobile 

devices) and IT infrastructure network 

and systems components. 

Τηε υσε οφ mοβιλε χοδε ιν Αζυρε αππλιχατιονσ ισ ρεϖιεωεδ 

δυρινγ mυλτιπλε πηασεσ οφ τηε ΣDΛ προχεσσ. Τηε ΣDΛ πολιχψ 

δοχυmεντσ τηε υσαγε ρεστριχτιονσ ανδ ιmπλεmεντατιον 

γυιδανχε ον mοβιλε τεχηνολογιεσ συχη ασ ΑχτιϖεΞ, Φλαση, 

Σιλϖερλιγητ ανδ ϑαϖαΣχριπτ. Ιτ αλσο λιστσ τηε ουτδατεδ 

τεχηνολογιεσ τηατ αρε νοτ περmιττεδ ιν Αζυρε.  
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Αππενδιξ Α: Χλουδ Ασσυρανχε 
Χηαλλενγεσ 

 
Ηαϖινγ α γοοδ γρασπ οφ ρισκ mαναγεmεντ ισ ιmπορταντ ιν τοδαψ�σ ινφορmατιον σεχυριτψ ανδ 

πριϖαχψ λανδσχαπε. 

 

Wηεν ωορκινγ ωιτη χλουδ χοmπυτινγ προϖιδερσ συχη ασ Μιχροσοφτ Αζυρε ανδ χλουδ−

προϖιδεδ σερϖιχεσ συχη ασ Οφφιχε 365 ανδ Μιχροσοφτ Dψναmιχσ ΧΡΜ, ιτ ισ ιmπορταντ το 

υνδερστανδ τηατ ρισκ ασσεσσmεντσ νεεδ το χονσιδερ τηε δψναmιχ νατυρε οφ χλουδ 

χοmπυτινγ.  

 

Αν οργανιζατιον νεεδσ το χονσιδερ περφορmινγ α φυλλ−σχοπε ρισκ ασσεσσmεντ τηατ λοοκσ ατ 

σεϖεραλ χριτερια ωηενεϖερ α νεω ινιτιατιϖε ισ υνδερωαψ. Χλουδ χοmπυτινγ ισ νο διφφερεντ. 

Σοmε οφ τηε mορε προmινεντ χριτερια τηατ τψπιχαλλψ ιντερεστ οργανιζατιονσ τηατ αρε 

χονσιδερινγ χλουδ χοmπυτινγ δεπλοψmεντσ αρε δισχυσσεδ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ. 

 

Τηερε αρε mανψ σεχυριτψ διmενσιονσ το χονσιδερ ιν χλουδ χοmπυτινγ σχεναριοσ.  

 

Λαψερσ 

Wηεν εϖαλυατινγ χοντρολσ ιν χλουδ χοmπυτινγ, ιτ ισ ιmπορταντ το χονσιδερ τηε εντιρε 

σερϖιχεσ σταχκ οφ τηε χλουδ σερϖιχε προϖιδερ. Μανψ διφφερεντ οργανιζατιονσ mαψ βε ινϖολϖεδ 

ιν προϖιδινγ ινφραστρυχτυρε ανδ αππλιχατιον σερϖιχεσ, ωηιχη ινχρεασεσ τηε ρισκ οφ 

mισαλιγνmεντ. Α δισρυπτιον οφ ανψ ονε λαψερ ιν τηε χλουδ σταχκ, ορ ιν τηε χυστοmερ−δεφινεδ 

λαστ mιλε οφ χοννεχτιϖιτψ, χουλδ χοmπροmισε τηε δελιϖερψ οφ τηε χλουδ σερϖιχε ανδ ηαϖε 

νεγατιϖε ιmπαχτσ. Ασ α ρεσυλτ, χυστοmερσ σηουλδ εϖαλυατε ηοω τηειρ σερϖιχε προϖιδερ 

οπερατεσ ανδ υνδερστανδ τηε υνδερλψινγ ινφραστρυχτυρε ανδ πλατφορmσ οφ τηε σερϖιχε ασ ωελλ 

ασ τηε αχτυαλ αππλιχατιονσ. 

 

Dατα λοσσ 

Χλουδ χοmπυτινγ ιν ιτσ χυρρεντ mυλτι−τεναντ φορm ισ ρελατιϖελψ νεω, ανδ mανψ δεπλοψινγ 

οργανιζατιονσ αρε χονχερνεδ ωιτη τηε mατυριτψ οφ τηε τοολσ υσεδ βψ προϖιδερσ το ηοστ ανδ 

mαναγε τηειρ δατα. Μιχροσοφτ στανδσ ουτ φροm νεωερ εντραντσ το τηε mαρκετ βεχαυσε οφ ιτσ 

δεχαδεσ οφ εξπεριενχε ιν ρελατεδ τεχηνολογψ πλατφορmσ (συχη ασ Ηοτmαιλ
→

 ανδ ΜΣΝ
→

).  

 

Βεψονδ τηε τψπιχαλ ρισκ οφ δατα λοσσ ον δισκ δριϖεσ, τηε εξιστενχε οφ αδδιτιοναλ τοολσ συχη ασ 

ηψπερϖισορσ, ϖιρτυαλ mαχηινε mαναγερσ, νεω οπερατινγ ανδ στοραγε ενϖιρονmεντσ, ανδ 

ραπιδλψ δεπλοψεδ αππλιχατιονσ ιντροδυχε αδδιτιοναλ σταβιλιτψ ανδ ρεδυνδανχψ φαχτορσ τηατ 

mυστ βε ινχλυδεδ ιν δατα λοσσ χονσιδερατιονσ. 
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Πριϖαχψ 

Ασ παρτ οφ τηε σεχυριτψ ρισκ ασσεσσmεντ, α πριϖαχψ ρεϖιεω νεεδσ το βε χονσιδερεδ το 

ασχερταιν ποτεντιαλ ρισκσ το τηε δατα ανδ οπερατιονσ ιν τηε χλουδ. Τοδαψ, τηε νοτιον οφ 

πριϖαχψ γοεσ βεψονδ τηε τραδιτιοναλ δεσχριπτιον οφ χυστοmερ δατα ανδ εξτενδσ ιντο 

organizational πριϖαχψ, ωηιχη ινχλυδεσ mοστ ιντελλεχτυαλ προπερτψ χονστραιντσ; τηατ ισ, τηε 

κνοω−ηοω, κνοω−ωηψ, ανδ κνοω−ωηεν οφ οργανιζατιονσ. Ασ mορε ανδ mορε οργανιζατιονσ 

βεχοmε κνοωλεδγε−βασεδ, τηε ιντελλεχτυαλ προπερτψ ϖαλυεσ τηατ τηεψ γενερατε ινχρεασε. Ιν 

φαχτ, ιντελλεχτυαλ προπερτψ ϖαλυε ισ οφτεν α σιγνιφιχαντ παρτ οφ αν οργανιζατιον�σ ϖαλυε. 

 

Χονφιδεντιαλιτψ ανδ ιντεγριτψ 

Σιmιλαρλψ, χονχερνσ αβουτ confidentiality (ωηο χαν σεε τηε δατα) ανδ integrity (ωηο χαν 

mοδιφψ τηε δατα) αρε ιmπορταντ το ινχλυδε ιν ανψ εϖαλυατιον. Γενεραλλψ, τηε mορε αχχεσσ 

ποιντσ το τηε δατα, τηε mορε χοmπλιχατεδ τηε ρισκ προφιλε χρεατιον προχεσσ. Αλτηουγη mανψ 

ρεγυλατορψ φραmεωορκσ φοχυσ ον χονφιδεντιαλιτψ, οτηερσ συχη ασ Σαρβανεσ−Οξλεψ φοχυσ 

αλmοστ εξχλυσιϖελψ ον τηε ιντεγριτψ οφ δατα τηατ ισ υσεδ το προδυχε ρεπορτ φινανχιαλ 

στατεmεντσ. 

 

Ρελιαβιλιτψ 

Ιν mανψ χλουδ χοmπυτινγ ενϖιρονmεντσ, τηε δατα φλοω τηατ mοϖεσ ινφορmατιον ιντο ανδ 

ουτ οφ τηε χλουδ mυστ βε χονσιδερεδ. Σοmετιmεσ mυλτιπλε χαρριερσ αρε ινϖολϖεδ, ανδ 

οφτεντιmεσ αχχεσσ βεψονδ τηε χαρριερ mυστ βε εϖαλυατεδ. Φορ εξαmπλε, α φαιλυρε ατ α 

χοmmυνιχατιονσ σερϖιχε προϖιδερ χαν χαυσε δελαψ ανδ αφφεχτ τηε ρελιαβιλιτψ οφ χλουδ−βασεδ 

δατα ανδ σερϖιχεσ. Ανψ αδδιτιοναλ σερϖιχε προϖιδερ mυστ βε εϖαλυατεδ ανδ ασσεσσεδ φορ ρισκ. 

  

Αυδιτινγ, ασσυρανχε, ανδ αττεστατιον 

Μανψ οργανιζατιονσ αρε εξπεριενχεδ ιν τραδιτιοναλ αππλιχατιον ανδ δατα δεπλοψmεντ 

αχτιϖιτιεσ, συχη ασ αυδιτινγ ανδ ασσεσσmεντσ. Ιν α χλουδ δεπλοψmεντ, τηε νεεδ φορ σοmε οφ 

τηεσε αχτιϖιτιεσ βεχοmεσ εϖεν mορε αχυτε ατ τηε σαmε τιmε τηατ τηε αχτιϖιτιεσ τηεmσελϖεσ 

βεχοmε mορε χοmπλεξ. 

 

Εmβεδδεδ ιν τηε χλουδ χονχεπτ, ανδ εσπεχιαλλψ ιν πυβλιχ χλουδ δεπλοψmεντ, ισ α λαχκ οφ 

πηψσιχαλ χοντρολ βψ τηε οργανιζατιον τηατ οωνσ τηε δατα. Πηψσιχαλ χοντρολσ mυστ βε 

χονσιδερεδ το προτεχτ τηε δισκ δριϖεσ, τηε σψστεmσ, ανδ εϖεν τηε δατα χεντερσ ιν ωηιχη δατα 

ρεσιδεσ. Συχη χονσιδερατιονσ αλσο αππλψ το σοφτωαρε ενϖιρονmεντσ ιν ωηιχη χλουδ σερϖιχεσ 

χοmπονεντσ αρε δεπλοψεδ.  

 

Ιν αδδιτιον, οβταινινγ περmισσιονσ φορ τηε πυρποσε οφ σατισφψινγ ρεθυιρεmεντσ φορ ρεσιλιενχψ 

τεστινγ, πενετρατιον τεστινγ, ανδ ρεγυλαρ ϖυλνεραβιλιτψ σχαννινγ χαν βε α χηαλλενγε ιν χλουδ 

δεπλοψmεντσ. 

 

Φορ χερταιν ρεγυλατορψ φραmεωορκσ, αυδιτινγ ισ α ρεθυιρεmεντ. Φρεθυεντλψ, χλουδ χυστοmερσ 

αρε φαχεδ ωιτη χηαλλενγεσ τηατ τηρεατεν ορ αππεαρ το δενψ τηε mανψ βενεφιτσ οφ χλουδ 

αδοπτιον ανδ δεπλοψmεντ. 
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