Qual é o motivo dessa atualização?
Em 2017, o EXIN conduziu pesquisas de mercado sobre o Information Security Management com base
na ISO / IEC 27002. Com base nos comentários de parceiros e candidatos, o EXIN encontrou que várias
mudanças no posicionamento do programa para melhor atender às necessidades do mercado.
O que mudará e o que permanecerá o mesmo?
As principais mudanças são:
• O nome do programa está mudando para Information Security Management com base na ISO / IEC
27001.
• A duração recomendada do curso para o nível fundamentos está mudando para 2 dias. O conteúdo e
exame não mudarão.
• O nível avançado (anteriormente ISMAS) será renomeado para ISPS - Information Security
Management Professional com base na ISO / IEC 27001. O certificado de fundação será removido como
pré-requisito para o nível professional. Ainda é obrigatório realizar um treinamento e trabalhos práticos
como parte do treinamento credenciado.
• O nível de especialista (ISMES) também sofrerá uma ligeira mudança de nome para a Information
Security Management Expert com base na ISO / IEC 27001. O nível professional será removido como
pré-requisito. Os outros pré-requisitos permanecerão os mesmos.

Qual é a previsão para o lançamento nos diferentes idiomas?
As versões em inglês dos produtos entram em vigor em 1 de outubro de 2017. Demais idiomas e entram
em vigor no quarto trimestre de 2017.

Somos uma Organização de Treinamento Credenciada, o que devemos fazer para permanecer
credenciados?
Em 1º de outubro, todos os documentos relevantes do programa terão sido atualizados e podem ser
encontrados no PartnerNet.
Isso inclui o documento de mudança por exame, guia de preparação, simulado, Basic Training Material,
Atribuições Práticas (para ISMP), Estudo de caso (como apêndice da Orientação de Candidato),
Orientação de Instrutores e Orientação de Candidatos (para ISMES).
Os provedores devem ajustar as informações sobre o novo nome do curso nos matérias e meios de
comunicação. Você está credenciado para o ISFS. O que você deveria fazer?
• Atualize os materiais do seu curso para refletir o novo nome do programa;

• O(s) material(is) atualizado(s) não precisa(m) ser enviados para novo credenciamento;
• Se você ainda oferece um treinamento de um dia, deve ajustar para que a entrega reflita dois dias de
curso.

Você está credenciado para o ISMAS. O que você deveria fazer?
• Atualize os materiais do seu curso para refletir o novo nome do programa e do módulo;
• Certifique-se de que as atribuições práticas sejam incorporadas ao treinamento
• O(s) material(is) atualizado(s) não precisa(m) ser enviados para novo credenciamento;.
Você está credenciado para o ISMES. O que você deveria fazer?
• Atualize as descrições do curso para refletir os novos nomes de programas e módulos;
• O (s) material (s) atualizado (s) não precisam ser enviados para novo credenciamento;
O que eu preciso saber ao fazer pedidos de exames?
• Durante o processo de pedidos para o nível fundamentos, você será automaticamente vinculado ao
correto exame.
• O novo nível professional (ISMP em vez de ISMAS) estará disponível para reserva via Exillence. A
partir de 1º de outubro, o exame inglês ISMAS será bloqueado para reserva e o ISMP estará em vigor.
E quanto aos candidatos do programa de Segurança da Informação? Será que eles precisam fazer
alguma coisa?
Não, eles não precisam solicitar um novo certificado pois o que eles possuem é válido. Como
removemos o Fundamentos e / ou certificados de nível Professional como pré-requisitos para o ISMP e
os níveis ISMES, será mais interessante para candidatos experientes buscarem o treinamento e exame
dos níveis mais elevados.
Candidatos
Preciso solicitar um novo certificado?
Não, você não precisa solicitar um novo certificado pois o atual permanece válido. Como removemos o
Fundamentos e / ou certificados de nível Professional como pré-requisitos para o ISMP e os níveis
ISMES, será mais interessante para candidatos experientes buscarem o treinamento e exame dos níveis
mais elevados.
Posso atualizar os certificados que tenho com o novo nome?

Para o ISFS, você pode gerar uma reimpressão do certificado PDF. O certificado mostrará o novo nome.
Para o ISMAS, não é possível obter um certificado com o novo nome sem fazer o exame novamente,
mas definitivamente tem o mesmo valor.

Trainers
Tenho certificados TÜV para Segurança da Informação com base na ISO / IEC 27001. Preciso realizar o
EXIN exame para ser credenciado?
- Para o módulo ISFS, o certificado TÜV será aceito como pré-requisito para credenciamento. Não é
obrigatório, mas é aconselhável fazer o exame EXIN uma vez que será o instrutor do módulo.
- Para o módulo ISMP, é necessário fazer o exame EXIN. A certificação TÜV para este nível não será
reconhecida.

Tenho certificados EXIN neste programa eu sou um instrutor credenciado para esses módulos. O que eu
tenho que fazer para manter meu credenciamento?
Não há nada que você precise fazer, você permanece credenciado.

