As consultoras Transponder e Ozona, convidam para o webinar
CONTINUIDADE DE NEGÓCIO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÂO.

Assegurar a continuidade, proteger a informação
FREE WEBINAR - 18 JUNHO – 15H
Sistemas de Gestão:
Continuidade de Negócio
Segurança da Informação
Benefícios da sua implementação
A implementação de um Sistema de Gestão da Continuidade de Negócio identifica os processos críticos para
uma organização, dos quais depende a sua capacidade de se manter operacional. A Gestão da Continuidade
de Negócio tem por objetivo prevenir, de forma a minimizar potenciais perdas económicas, de reputação ou
outras, em consequência de eventos extraordinários.
Optar por implementar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação assegura benefícios tão evidentes
como criar o cenário mais favorável para o cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, mas
também o contexto para garantir o controlo da confidencialidade e preservação da informação, dentro de uma
organização.
Alinhar a implementação destes dois sistemas de gestão reforça o controlo da informação, direciona
adequadamente os potenciais investimentos e promove a resiliência da organização perante circunstâncias
imprevistas ou adversas, levando ao consequente aumento da capacidade para se manter operacional na
resposta a clientes, colaboradores e fornecedores.
Data e hora do webinar: 18 junho às 15h.
Faça a sua inscrição este link.

A Transponder é uma empresa de consultoria com grande experiência em implementação de Sistemas de
Gestão ISO e que tem nos referenciais ISO 9001, ISO 27001 e ISO 20000-1 a sua área de especialização, tendo
nos últimos anos marcado presença nas comissões técnicas nacional e internacional de Gestão de Serviços .
A Ozona é uma empresa de consultoria especializada na implementação de sistemas de gestão de
Continuidade de Negócio, Segurança da Informação e Serviços de TI, alinhados aos standard ISO (ISO22301,
ISO27001, ISO20000-1), e possui na sua organização membros da equipe editorial das normas ISO.
Transponder e Ozona colaboram de forma frequente em projetos e na divulgação de conhecimento através
de seminários, eventos, webinars e formações online ou presenciais.
Mais informação:
https://www.transponder.pt/
https://www.ozonaconsulting.com/pt/

