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POLITIKA KVALITETE I INFORMACIJSKE
SIGURNOSTI
Uprava tvrtke Omni Aspect d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću politiku kvalitete:
Usmjerenost na potrebe i očekivanja kupca i zadovoljstvo kupca ostvarenom suradnjom su jedne od
najvažnijih vrijednosti prema kojima Omni Aspect d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.
Svjesna važnosti takvog pristupa, uprava iskazuje svoju trajnu težnju postizanju sljedećih trajnih
vrijednosti:
 Osigurati ćemo kvalitetu naših proizvoda i usluga, njihovu usklađenost s zahtjevima i praćenje
zadovoljstva kupaca
 Postaviti i održavati visoke etičke norme u odnosima s zaposlenicima i kupcima
 Angažirati stručno i ambiciozno osoblje i održavati i unaprjeđivati ugodnu, poticajnu i
produktivnu radnu okolinu, osiguravati mogućnost i stvarati obvezu stalnog stručnog i osobnog
usavršavanja te primjeren životni standard
 Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na
zahtjevima međunarodne norme ISO 9001
 Naša nastojanja i aktivnosti imaju za cilj proširiti bazu zadovoljnih kupaca, a tvrtku pozicionirati
među 20 najvećih lokalnih proizvođača softvera u Hrvatskoj

Svaki djelatnik tvrtke mora biti upoznat s politikom kvalitete, shvatiti je i prihvatiti kao trajno načelo u
vlastitom djelovanju.
Uprava osigurava da je politika upravljanja kvalitetom definirana i poznata zaposlenima.
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Uprava tvrtke Omni Aspect d.o.o. opredjeljuje se za sljedeću politiku informacijske sigurnosti:
Zaštita informacijskog sustava i imovine tvrtke predstavlja jedan od glavnih uvjeta poslovanjaOmni
Aspect d.o.o. Kako bismo ju osigurali utvrdili smo sigurnosne zahtjeve za:
 Povjerljivošću–Osiguravamo da je povjerljiva informacija dostupna samo onima koji su ovlašteni
za pristup istoj
 Integritetom–Štitimo postojanje, točnost i kompletnost povjerljivih informacija
 Raspoloživošću–Osiguravamo da autorizirani korisnici imaju mogućnost pristupa povjerljivim
informacijama i pripadajućim sredstvima kada se usluga zahtijeva.

Uprava iskazuje svoju trajnu težnju postizanju sljedećih trajnih vrijednosti:
 Primjeni visokih profesionalnih načela poslovanja poštujući i primjenjujući sve poslovne i
zakonske zahtjeve, kao i sve preuzete obveze,
 Poticanja interne komunikacije, davanja mišljenja, prijedloga i inicijativa posebno u području
informacijske sigurnosti,
 Pružanje edukacije o informacijskoj sigurnosti svim djelatnicima,
 Primjena i poboljšavanje djelotvornosti sustava upravljanja informacijskom sigurnošću
temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 27001,
 Procjeni i obradi rizika kako bi osigurali sigurnost i pouzdanost poslovnih procesa.

Temeljem politike informacijske sigurnosti donosimo ciljeve, čija se realizacija prati, radi stalnog
poboljšanja učinkovitosti i konkurentnosti, te podizanja ugleda i vrijednosti tvrtke.
Ova politika predstavlja aktualan stav uprave društva Omni Aspect d.o.o. i javni dokument prenesen na
sve razine društva i svim zainteresiranim stranama.
Politika je podložna provjeri i izmjenama radi poboljšavanja učinkovitosti i primjenjivosti.
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