Bureau Veritas Certification Tjänster

ISO 27001 CERTIFIERING
Skydda er information .
FÖRETAGENS UTMANING
Beroendet av informationssystem och tjänster som innebär organisationer idag är mer sårbara för
säkerhetshot. Information är en tillgång som liksom andra viktiga tillgångar har ett värde för en
organisation och därmed måste väl skyddade. Genom en ordentlig kartläggning och klassificering av
dessa tillgångar och en systematisk riskbedömning av hot och sårbarhet kan ditt företag välja lämpliga
kontroller för att hantera dessa risker och visa att det är att ni bevarar sekretess, integritet och
tillgänglighet av dessa tillgångar.

LÖSNING
Vad är ISO 27001?
ISO 27000 är en internationell standard för hantering av
information. Ett ledningssystem för informationssäkerhet
har tre huvudkomponenter:
Konfidentiellitet - Skyddar viktig information från
tillträde av obehöriga
Integritet - Säkrande av riktighet och fullständighet i
information och mjukvara
Tillgänglighet - Tryggar att information och tjänster är
tillgängliga då de behövs
Det grundläggande syftet är att skydda information i din
organisation hamnar i orätta händer eller förlora det för
alltid.
Vilka är de viktigaste fördelarna?
Genom en korrekt riskbedömning, har hot mot tillgångar
identifieras, sårbarhet för och sannolikheten för att
händelser utvärderas och eventuell påverkan uppskattas, så
att er investering fördelas där den är mest nödvändig.

RELATERADE TJÄNSTER
Förutom ISO 27001 certifiering, erbjuder
Bureau Veritas Certification certifiering
mot ett stort antal standarder som::
ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000
ISO/TS 16949
AS 9100 & EN 9100
IRIS
ISO 28000 & TAPA
ISO 22000, BRC, IFS
ISO 27001
Eftersom de flesta av dessa standarder
är uppbyggda för att vara kompatibla
med ISO 9001, erbjuder Bureau Veritas
Certification möjligheten av integrerade
revisioner vilket generar effektivitet,
konsekvens och optimering.

VARFÖR VÄLJA BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
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Expertis - Bureau Veritas Certification är världsledande med över 100 000 utfärdade certifikat i mer
än 100 länder.
Erkännande - Bureau Veritas Certification är ackrediterade av mer än 40 nationella och internationella
organ runt om i världen.
Fokus - Vi fokuserar på era drivmotorer. Vi granskar framförallt områden som: Ledningens
Engagemang, Mål, Interna revisioner, Riskanalyser, Kontinuitetsplaner, och Ständiga förbättringar.
Nätverk - Bureau Veritas Certification är verksamt i fler än 100 länder. Denna globala närvaro innebär
att våra kunder kan få dubbel nytta av internationell kompetens med lokal närvaro.
Märket för globalt erkännande - Bureau Veritas Certifications certifieringslogo är en globalt erkänd
symbol för företagets fortsatta engagemang för kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet.
Affärsmässighet - Vår framgång baseras på nära samarbeten, där fokus ligger på att driva er
verksamhet framåt: vi har fler än 5,700 specialutbildade revisorer för att leverera en certifieringstjänst
som betyder något för er verksamhet.

VÅR CERTIFIERINGSPROCESS
Certification
Nº 00000

En fullständig rapport levereras efter varje revision gör
det möjligt för ditt företag att ständigt förbättra
effektiviteten i sitt kvalitetsledningssystem.

FAQ - VANLIGA FRÅGOR
Är ISO 27001 tillämpbar på alla branscher?
Ja, alla organisationer har information och kan dra nytta
av implementering och certifiering av ett ISMS.
ISO 27001 handlar om IT, eller hur?
Nej, ISO 27001 täcker alla aspekter av informationsutbyte,
från dator till samtal i allmänna utrymmen, inklusive
säkring av fysiska perimetrar och personal. ISO 27001
kommer att hjälpa er att säkerställa kontinuitet i
verksamheten under de flesta förhållanden, såsom
bränder, översvämningar, dataintrång, dataförlust,
sekretessbrott och terrorism.
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* ISMS: Information Security Management System
** KÅ: Korrigerande Åtgärder (om nödvändigt)

KUNDREFERENSER
Bureau Veritas har fått förtroendet av
många ledande företag, däribland:
IBM
Satyam
HP
ICICI Bank
KPMG
GESAB
Property Data Bank
Omron Corporation

Det är möjligt för en organisation att införa en policy för
informationssäkerhet som omfattar alla former av
kommunikation och datalagring. ISO 27001 är
ryggraden för detta.

KONTAKT

FÖR MER INFORMATION

För mer information om denna tjänst, kontakta gärna

besök:
www.bureauveritas.se

Bureau Veritas Certification
Per telefon: 031 - 60 65 00
Per e-post: info@se.bureauveritas.com
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ISMS*
• Ledningens Ansvar
• Nöjd Kund
• Kundkrav
• Ledning av Resurser
• Mätning, Analys &
Förbättring
• Produktframtagning
• Produkt

Pre-audit (optional)
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Definition of
certification
scope

ISO 9001

Viktiga steg i vår certifiering är:
Definition av certifieringens omfattning;
Förgranskning (frivillig): gap analys och diagnos av din
nuvarande position mot standarden;
Förrevision: kontrollera implementeringen av den
grundläggande strukturen i ISMS (tillgångslista och
klassificering, redogörelse för tillämplighet - SoA,
riskanalys, val av kontroller, fysiska perimetrar,
tillämplig lagstiftning och reglering ...);
Huvudrevision (Certifiering och certifikat utfärdas);
Periodiska Utvecklingsbesök för att följa ständiga
förbättringar;
Re-certifierings revision efter 3 år.
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