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V poslední době téměř každá organizace nakládá s daty. Ale co s bezpečností informací, na jejímž základě závisí úspěch 
Vašeho podnikání? Už jste identifikovali a analyzovali rizika ve Vaší společnosti? Učinili jste již opatření, aby byla zajištěna 
naprostá kontrola nad Vaší informační bezpečností? Pokud ano, tak proč nezdokumentovat Vaše úsilí v podobě mezinárodně 
uznávaného certifikátu DEKRA, ukázat Vašim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, jak důvěryhodní jste?

Tato norma je vhodná pro všechny druhy organizací ve všech 
odvětvích. Jejím účelem je zavést veškerá řešení bezpečnosti 
informací strukturovaným způsobem a poskytovat 
systematickou metodu pro zvyšování provozní a právní 
úrovně zabezpečení.

ISO 27001 Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je 
založen na PDCA (Plan-Do-Check-Act)  kontrolním systému 
řízení známém z ISO 9001, a to podstatně zjednodušuje 
správu komplexní politiky bezpečnosti informací. Zahrnuje  
i speciální požadavky týkající se dostupnosti, důvěrnosti  
a integrity Vašich informací a dat.

DEKRA certifikát ISO 27001 ukazuje, že jste si plně vědomi 
nutnosti analyzovat a systematicky eliminovat firemní rizika 
v ranné fázi.

Naše technické znalosti a dlouholeté zkušenosti v procesně 
orientovaných systémech managementu z nás dělá Vašeho 
ideálního partnera v  oblasti certifikací. DEKRA promění 
bezpečnost informací Vaší společnosti v nedílnou součást 
organizačních procesů. Skupina  DEKRA Vám nabízí i řadu 
dalších výhod:
 > ochranu před poruchami, chybami, špionáží, zneužíváním 

a následnými náklady v dnešním světě rostoucí  
globalizace a rozsáhlé informační síti

 > zamezení prostojům tím, že zajistí dostupnost Vašich 
IT systémů a procesů

 > zvýšení povědomí o rizicích
 > vysoký stupeň kompatibility s dalšími normami  

managementu, jako je ISO 9001 a ISO 14001

Nabízíme Vám praktickou, nekomplikovanou a  trvalou 
podporu ve všech aspektech certifikace, neutrální a nezávislou 
při zohlednění Vašich konkrétních potřeb.

Smysl a účel normy ISO 27001 Co Vám DEKRA nabízí 

Je dobré vědět, že Vy - a jen Vy - máte
přístup k Vašim údajům nepřetržitě

Management bezpečnosti informací - ISO 27001
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Nabídněte svým zákazníkům spolehlivost a kvalitu 
- s pečetí DEKRA!

 
Pečeť DEKRA představuje známku 
nejvyšší spolehlivosti - napříč různými 
odvětvími a  v  mezinárodním měřítku. 
Vytváří a poskytuje důvěru Vašim 
zákazníkům.

Naše pečeť je Vaše síla. Používejte ji 
pro posílení image a jako marketinkový 
nástroj. S potěšením Vám pomůžeme.

DEKRA Certification Pečeť DEKRA
Aktivní. Svědomitá. Vizionářská.
Ať se zaměřujete na efektivní obchodní postupy, spolehlivost 
výrobku a systému pro Váš úspěch na mezinárodním trhu 
nebo na kvalifikované experty, DEKRA Certification s více 
než 1 000 specialisty po celém světě Vám nabízí komplexní 
služby v  oblasti kvality a výkonu, bezpečnosti a zdraví, 
udržitelnosti a odpovědnosti.

Okolo 30 000 společností ve více než 50 zemích již využívá 
naše certifikace, testy a inspekce k dosažení individuálních 
cílů, rychle a bez komplikací.

A co můžeme udělat pro Vás?

Kroky k Vaší úspěšné certifikaci

Můžeme Vám také certifikovat další systémy managementu, 
jako je ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, a jejich 
kombinace. Naše portfolio zahrnuje více než 40 různých 
typů akreditací a schválení.

Skupina DEKRA rovněž nabízí tyto služby v oblasti 
bezpečnosti informací:

 > školení a odborné kurzy,  
např. pro IT specialisty

 > certifikaci výrobků,  
např. elektromagnetická kompatibilita (EMC)

 > certifikaci osob,  
např. specialistů na ochranu dat

Informativní schůzka
 > vyjasnění otázek
 > společné vymezení dalších kroků
 > projektová porada nebo dobrovolný předaudit

Revize dokumentů a audit na místě
 > analýza připravenosti
 > popis Vašeho systému managementu
 > poskytování kvalitních služeb Vašim zákazníkům
 > zavedení interních dokumentů pro každodenní 

činnost

Zpráva z auditu 
 > výsledky našeho posouzení
 > v případě neshod - návrhy optimalizace a případně 

opětovné posouzení

Certifikát a pečeť DEKRA
 > předání certifikátu po úspěšné certifikaci
 > udělení pečetě DEKRA po dobu platnosti Vašeho 

certifikátu

Další služby, které můžete využít
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Každoroční monitorování slouží ke kontrole, zda je Váš 
systém vyhovující a dále rozvíjen.


