
› Protege as informações para evitar seu vazamento.

› Garante que as informações coletadas sejam precisas e que só possam ser modificadas por
usuários autorizados.

› É avaliada de forma independente por um padrão internacional baseado nas melhores práticas
da indústria.

Nós compreendemos, agora mais do que nunca, que os dados da sua empresa devem estar 
protegidos. A certificação ISO 27001 mostra que nós identificamos os riscos, avaliamos as 
implicações e implementamos controles sistematizados para limitar quaisquer danos aos dados da sua empresa. Nos 
empenhamos em proteger a sua organização e suas informações, trabalhamos para garantir que nossos processos 
estejam em conformidade com os mais altos padrões de segurança para que ninguém obtenha acesso 
ilegal às suas informações.

Para saber mais, visite nossa página sobre gerenciamento do ciclo de vida do software.

Os serviços SLMAdvanced e SAMSimple agora 
contam com a Certificação ISO 27001

A cibersegurança é uma das maiores prioridades para as empresas de tecnologia, e muitas realizam grandes 
investimentos em uma estratégia de segurança adequada. Como parceiros de tecnologia de mais de 65.000 
organizações, a SoftwareONE compreende a necessidade de ser diligente na proteção dos dados de nossos clientes.

Os projetos da SoftwareONE são automatizados, digitizados e online. Portanto, a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade são de extrema primordial para nós. Recentemente, fomos reconhecidos com a certificação ISO 27001 
para nossos serviços SLMAdvanced e SAMSimple.

Uma abordagem sistemática composta por processos, tecnologia, pessoas e políticas de segurança está sempre presente 
na SoftwareONE. Todos os funcionários, consultores, terceirizados e equipe temporária que utilizam os sistemas de 
informação da SoftwareONE ou com quem compartilhamos nossos dados devem ler e aderir a um conjunto específico de 
padrões de segurança da informação (inglês).

Conquistar a certificação ISO 27001 para o SLMAdvanced e SAMSimple prova que a SoftwareONE:
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Como podemos ajudar?
Entre em contato para saber 
mais sobre nossos Serviços SLM

T. +55(11) 3796-5020
E. marketing.br@softwareone.com
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Advanced

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.softwareone.com/en/topics/software-lifecycle-management%20
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