A mai modern, innovatív szervezetek számos irányítási/menedzsment rendszert működtetnek a hatékonyság és fejlődés
érdekében. A CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. nemzetközileg elismert, szakmai kompetenciákkal
alátámasztott, rugalmas tanúsítási szolgáltatásokat kínál. Független félként a tanúsítási folyamat során feltárjuk a szervezetek rejtett értékeit, amellyel tovább fejleszthetik rendszereiket és objektív bizonyítékokkal támasztjuk alá az irányítási
rendszernek történő megfelelést.
Cégünk közel 100 fős szakmai csapattal dolgozik, olyan szakemberekkel, akik több szabvány és menedzsmentrendszer
ismerettel rendelkeznek, tapasztalataikat a for- és nonprofit szervezetek működésében szerezték, és elvárás velük szemben
a rendszeres továbbképzés annak érdekében, hogy megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezzenek a tanúsítási
folyamatokban.
Akkreditált tanúsítási szolgáltatásaink:
•
Információbiztonsági irányítási rendszer (IBIR) tanúsítása az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerint
•
Minőségirányítási rendszer (MIR) tanúsítása az ISO 9001:2015 rendszerszabvány szerint
•
Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) tanúsítása az ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerint
•
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR) tanúsítása az ISO 45001:2018
rendszerszabvány szerint
•
Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) tanúsítása az ISO 22000:2018 rendszerszabvány szerint
•
Energiairányítási rendszerek (EgIR) tanúsítása az ISO 50001:2018 rendszerszabvány szerint
•
Antikorrupciós irányítási rendszer (AKIR) tanúsítása az ISO 37001:2016 rendszerszabvány szerint
Akkreditáció nélküli tanúsítási szolgáltatásaink:
•
MÉ 2-1/1969 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok HACCP rendszer alkalmazásának igazolása
•
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) tanúsítása
•
MSZ EN 15224:2017 Egészségügyi szolgáltatás tanúsítása
•
MSZ EN ISO 13485:2012 Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszer tanúsítása
•
MSZ EN ISO 15378:2012 Megfelelően csomagolt gyógyszerek forgalmazásának igazolása
•
MSZ EN ISO 22716:2008 Kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának igazolása (kozmetikai GMP)
•
MSZ EN ISO 17100:2015 Fordítási szolgáltatások tanúsítása
•
ISO 18587:2017 Fordítási szolgáltatások tanúsítása — A gépi fordítás kimenetének utólagos szerkesztése –
Követelmények
•
MSZ EN 16636:2015 Kártevő-mentesítési szolgáltatások tanúsítása
•
ISO/IEC 27701:2019 Biztonságtechnika. Az ISO/IEC 27001 és ISO/IEC 27002 kibővítése a személyes
adatok védelme tekintetében. Követelmények és útmutatások
Speciális auditok:
•
Global Wind Organisation – GWO Certification
•
Informatikai kockázati audit
A cégcsoport további szolgáltatásai:
CERTOP International Kft. szolgáltatásai
Versenyképességet növelő szolgáltatások
●
●
●
●

A hatékony működést gátló tényezők feltárása
Cégépítő képesség audit
Alkalmazottak tulajdonosi szemléletének auditja
Ügyfél igény felmérés

Oktatás
● Szabványokhoz kapcsolódó képzések
(szabványismerettől a vezető auditori képzésig)
● Középvezetői képzések
● Készségfejlesztő tréningek

CERTOP Informatikai Kft. szolgáltatásai
• Iratkezelő szoftver tanúsítás
• Informatikai termékek és rendszerek
biztonságtechnikája
• Informatikai rendszer zártság vizsgálat (számlázási rendszer)
• eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatási területek

• Szervezeti információs rendszerek (41/2015. (VII. 15.)
BM rendelet szerinti értékelése)
• Információbiztonsági szakértői tevékenységek (2013. L. tv.)
• Etikus hacking, informatikai rendszer sérülékenység
vizsgálat (OWASP)
• Működési, konfigurálási szakértői tevékenység
• Információbiztonsági oktatások

www.certop.com

