Политика менаџмента квалитетом и безбедношћу информација Фидије Пројект
Фидија Пројект је опредељена да стално унапређује своје пословање како би
обезбедила да је њене заинтересоване стране рангирају међу врхунске светске
организације које се баве инжењерингом софтвера. Из тог разлога је Фидија Пројект
успоставила и стално побољшава интегрисани систем за менаџмент квалитетом и
безбедношћу информација, а руководство Фидије Пројекта и њени запослени су се
обавезали да ће у извођењу процеса увек водити рачуна о поверљивости, интегритету и
расположивости комплетне материјалне и електронске информационе имовине својих
корисника, а све у циљу очувања конкурентске предности, новчаних токова,
рентабилности, усаглашености са правним, регулаторним и уговореним захтевима као
и са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО/ИЕЦ 27001.
Фидија Пројект је дефинисала циљева квалитета и безбедности информација, који су:
Остваривање задовољства корисника производима и услугама Фидије Пројекта
Остваривање задовољства запослених
Остваривање безбедности информација
Остваривање поузданости информација
Обезбеђивање ресурса за оптимално извођење пословних процеса и осигурање
безбедности информација
6. Стално побољшавање система за менаџмент квалитетом и безбедношћу
информација
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Фидија Пројект је успоставила механизме за идентификацију захтева заинтересованих
страна и њихово разумевање, за идентификацију ризика у погледу способности
организације да испуни своје циљеве и ризика по безбедност информација, за
доношење и спровођење мера којима се ризици избегавају и елиминише њихов узрок, и
којима се обезбеђују ресурси и услови за оптимално спровођење пословних процеса.
Руководство Фидије Пројекта стално прати, преиспитује и усмерава активности свих
запослених како би ова политика била у потпуности остварива. Стога је руководство
обезбедило да су сви запослени јасно упознати са политиком и циљевима, да јасно
препознају своје задатке и одговорности у остваривању политике и циљева кроз
свакодневне активности, а обезбеђује им расположивост информација и ресурса те их
мотивише за стално унапређивање.
Утврђена политика је предмет сталног преиспитивања од стране руководства које је
обавезно да је стално усавршава и благовремено прилагођава свим насталим променама
у пословању и друштвеном окружењу, као и да тако усавршену и прилагођену
политику ефикасно спроводи уз помоћ интегрисаног система за менаџмент квалитетом
и безбедношћу информација.

