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Check this out : Τo ΟΕΕ/ΤΑΚ διοργανώνει για 16 συναπτά
έτη τις "Εκδηλώσεις Οικονοµικής Σκέψης" 10:26
Check this out : Νέος διαγωνισµός: Κερδίστε ένα ταξίδι
στη Ρώµη από το Round Τravel και το Cretalive! 10:24

Ποιοι κρύβονται πίσω από
τη δολοφονική επίθεση
κατά του αντιδηµάρχου

Είδα - Άκουσα : Ο κολοσσός µιλά...τελευταίος στην τοπική
αγορά! 05:53
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Προτείνετε

Η πιστοποίηση µε το ISO 27001 αποτελεί απόδειξη της
συνεχούς προσπάθειας για αριστεία του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του ΙΤΕ, τόσο στις ερευνητικές όσο και στις
αναπτυξιακές του δραστηριότητες

Σύσσωµη καταδίκη της
επίθεσης σε βάρος του
αντιδηµάρχου Ηρακλείου

Το πρότυπο ISO 27001 αποτελεί αυτή τη στιγμή de facto πρότυπο για τη
διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα
και ισχύ, ενώ μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική, ανεξάρτητη και
έμπειρη γνώμη σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
που έχει αναπτυχθεί, όσον αφορά στην διαφύλαξη, διακίνηση και
ακεραιότητα της παραγόμενης και εισερχόμενης πληροφορίας, και αποτελεί
απόδειξη της δέσμευσης του ιδρύματος για τη διαχείριση της ασφάλειας
των πληροφοριών.

Και µαθητική πορεία εν
µέσω γενικής απεργίας

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη
μακροχρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει στον τομέα της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της Υγείας, εφαρμογές
που έχουν αναπτυχθεί από αυτό έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν
παραγωγικά σε μεγάλο αριθμό μονάδων Υγείας σε όλη την Ελλάδα, στην
πλειονότητά τους ως τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Είδα - Άκουσα : Το συνέδριο του Κικίλια και το...ποινικό
µητρώο 05:47

Υγεία : Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πεθαίνει από
καρκίνο 05:42

Κατηγορείται για 12
διαρρήξεις αυτοκινήτων

Η πιστοποίηση με το ISO 27001 αποτελεί απόδειξη της συνεχούς
προσπάθειας για αριστεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, τόσο στις
ερευνητικές όσο και στις αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς ήδη
από το 2008 είναι πιστοποιημένο με το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2008. Παράλληλα, οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Integrated Care Solutions - Medical, ICS-M)
που έχει αναπτύξει έχουν πιστοποιηθεί με τη «Σφραγίδα Ποιότητας
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, Επίπεδο 2» (EuroRec EHR Quality Seal
Level 2) από το 2011.

Κρήτη : Ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονική
επίθεση κατά του αντιδηµάρχου 05:53

Κρήτη : Σύσσωµη καταδίκη της επίθεσης σε βάρος του
αντιδηµάρχου Ηρακλείου 05:42

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, του
Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έλαβε
τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 27001:2013 για το σύστημα
ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών που εφαρμόζει στην «Υλοποίηση
Έργων Πληροφορικής στην Υγεία». Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από
τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV AUSTRIA Hellas, μέλος του TÜV AUSTRIA
GROUP, και κρίθηκε ότι το Κέντρο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου.

κ. Δημήτριο Γ. Κατεχάκη

Είδα - Άκουσα : Οι φωτογραφίες του Πέτρου
σοκάρουν 05:59
Ελλάδα : Mπαράζ εµπρηστικών επιθέσεων τη νύχτα σε
µηχανήµατα τραπεζών 05:55

πιστοποιηση certification
Tweet

Ελλάδα : 24ωρη απεργία στα µέσα ενηµέρωσης 06:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
26.11.2014 Το ταξίδι των
µαθητών του Πειραµατικού στον
κόσµο των νανοϋλικών και της
νανοτεχνολογίας ξεκίνησε!
20.11.2014 "We do local" - Μια
νέα πρωτοβουλία για την προβολή
της Κρήτης
14.11.2014
του ΙΤΕ!

Άδικη η κριτική κατά

13.11.2014 Η απάντηση του
υπουργείου για τις πιστοποιήσεις
στα ζεολιθικά προϊόντα

Διασφάλιση Ποιότητας
Πιστοποιήσεις Αγροτικών Προϊόντων
ISO 9001. Πανελλαδική Εξυπηρέτηση.
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