Този сертификат потвърждава, че Системата за управление на информационната сигурност на:

АНСИСОФТ ЕООД
ул. Локомотив №1, ж.к. Военна рампа, гр. София 1220, България
Приложима за:

Проектиране, разработка, производство, инсталиране и търговия с електронни
устройства с цифрови, аналогови и смесени сигнали и електронни устройства на
базата на микроконтролери. Проектиране и разработка на фърмуер за
микроконтролерни платформи. Проектиране и разработка на потребителски
софтуер. Дизайн, разработка, внедряване и тестване на информационни системи,
софтуер и електронни услуги. Дизайн, разработка и поддръжка на уеб сайтове и
SEO - оптимизация. Доставка и поддръжка на хардуер. Доставка, монтаж,
гаранционно и извънгаранционно обслужване и търговия с електрооборудване
ниско, средно и високо напрежение в съответствие с Декларация за приложимост,
Вер.02 от 09.10.2017
е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на:

ISO 27001:2013
Регистрацията е валидна при условие, че организацията поддържа система за управление на
сигурността на информацията в съответствие с изискванията на посочения стандарт и е обект
на наблюдение от страна на NQA.

Управляващ Директор

Сертификат №: 80466
Издаден на: 27 Януари 2015
Преиздаден на: 05 Февруари 2018
Валиден до: 05 Февруари 2021
EAC код: 33, 29

Този сертификат се отнася до системата за управление на сигурността на информацията, а не за продуктите или услугите на сертифицираната организация. Референтният
номер на сертификата, фирменият знак на сертифициращия орган и / или знакът за акредитация не може да се поставят върху продукти или да се посочват в документи,
свързани с продукти или услуги. Рекламни материали, реклами или други документи, които показват или се отнасят до сертификата, фирмения знак на сертифициращия орган,
или знака за акредитация, трябва да са съобразени със смисъла на сертификата. Сертификатът не дава имунитет на сертифицираната организация.
Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в акредитационния сертификат номер 015, който притежава NQA.
NQA е търговско наименование на NQA Certification Limited, Регистрационен номер 09351758. Регистриран офис: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable
Bedfordshire LU5 5ZX, United Kingdom. Този сертификат е собственост на NQA и трябва да се върне при поискване.

