ISO 27001 Bilgi Güvenliği

Uluslararası bir standart olan ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) gereksinimlerini ortaya koymaktadır.
27001 ile önemli bilgileri; insanları, süreçleri ve BT sistemlerini kapsayan sistematik bir yaklaşım kullanarak güvenceye
alabilirsiniz.
ISO 27001 standartı sektörde ürün veya hizmetler sunan herhangi bir büyüklükteki veya organizasyon ile ilgilidir.
Kuruluşunuzun finansal bilgilerini, fikri mülkiyeti ve çalışan bilgilerini yönetmek istiyorsanız, ISO 27001 sertifikası, kendi veya üçüncü
bir şahsın bilgilerini yönetiminiz konusunda yardımcı olabilir.
ISO 27001, depoladığınız bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanır. Sertifikalı bir 270001'e sahip olarak, şirket,
çalışanları ve müşteriler hakkındaki bilgileri koruyabilir, böylece imajınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca, veri ihlalleri ile ilişkilendirilebilecek
fahiş para cezalarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Ne bilmek istiyorsunuz?
Bilgi güvenliği sadece yazılım şirketleri için değildir; Her kuruluş, ister kamu ister özel sektörden olsun, ister büyük ister küçük olsun,
verileri ve diğer bilgilerini yönetmelidir. Bilgi güvenliği risklerini yönetmek istiyorsanız, hangi sektörde olursanız olun, ISO 27001 size
yardımcı olabilir. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyerek bilgilerinizin korunmasını sağlar.
Diğer standartlar gibi, ISO 27001 de sürekli gelişmeye odaklanır, organizasyonların riskleri tanımlamasına ve performanslarını
iyileştirmek için çalışmasına olanak tanır. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla birlikte kullanımı
kolaylaştıran ortak bir yapı izler.
Kiwa ISO 27001 Türkak akreditasyonuna sahip belgelendirme kuruluşları arasında yer almaktadır.

Kiwa ile sertifikalanmak
Kiwa uluslar arası bir kuruluştur
Güven veren ve aynı zamanda prestiji artıran bir markadır
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Uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikime sahiptir
Müşteri memnuniyeti ön planda tutulur
Kuruluşlara ve yönetim sistemlerine katma değer sağlar
Etkin ve verimli denetim hizmetleri sunar
Bilgi paylaşımı ile sürekli iyileştirme fırsatı oluşturur
Yerli denetçileri ile daha sağlıklı iletişim kurulur
Müşteriye beklentilerinden daha fazlasını sunar
Tek kapıdan tüm çözümler temin edilebilir

USP'si / faydaları
Müşteri, tedarikçi, çalışan ve tüm taraflara güven verir
Ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü arttırır
Yasal yükümlülüklere uyumun kontrolü için bir yapı oluşturur
Bilgi varlıklarına yönelik tehditlere karşı önlemler alır
Riskler analiz edilir ve işlenerek etkileri azaltılır
Bilgi varlıklarını koruyacak bir yönteme sahip olunur
Bilgi güvenliği açıkları tespit edilir ve tedbirleri alınır
Kuruluşların, bilgi varlıklarının farkına varmalarını sağlar
Acil durumlara verilen tepki kabiliyeti gelişir
İş sürekliliğini kesintiye uğratacak durumlar azaltılır
Kuruluşun yönetim sistemine değer katar
Her türlü veri kaybı ihtimallerini ortadan kaldırır
Sürekli iyileştirme yapabilmek için imkân verir.
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