
Xây dựng chính sách thủ tục IT

1. Chính sách và thủ tục sử dụng CNTT cung cấp một nền
tảng quan trọng về bảo mật, an ninh thông tin cho bất kỳ
tổ chức doanh nghiệp nào.

Infochief có thể giúp doanh nghiệp của bạn xây dựng các
chính sách, thủ tục sử dụng CNTT bổ sung vào chiến lược kinh
doanh tổng thể. Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đạt được và duy
trì tuân thủ với các quy định hiện hành.

Chính sách CNTT bao gồm các báo cáo liên quan đến việc sử
dụng đúng thiết bị phần cứng, phần mềm, dịch vụ IT,.. phân
biệt giữa nhiệm vụ thực hiện và thủ tục quản trị, đưa ra các
hướng dẫn chấp thuận sử dụng.

- Các chính sách IT phải được định nghĩa rõ ràng về trách
nhiệm của người sử dụng, nhân viên, quản trị viên IT, người
quản lý và được thực hiện triển khai, giám sát bởi công cụ
quản lý bảo mật hoặc các biện pháp xử phạt.

- Thủ tục IT nhằm cung cấp các phương pháp đảm bảo thực
hiện công việc liên quan đến ứng dụng hệ thống IT theo tiêu
chuẩn đã quy định.

Chúng tôi tin rằng các chính sách và thủ tục đạt được hiệu qu ả
sử dụng hỗ trợ kinh doanh tốt nhất khi chúng được thiết kế một
cách xúc tích, ngắn gọn, dễ nhớ, và dễ thực hiện tuân thủ.

2. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay để trao đổi về nhu cầu
xây dựng và phát triển các thủ tục chính sách sử dụng
CNTT cho doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ
INFOCHIEF ACADEMY
30 Đặng Văn NgữP.10, Quận Phú
Nhuận,Tp.HCM
Tel. no. (08) 22 467 086 /(08) 22 194 047
Email: info@infochief.com.vn
Website:infochief.com.vn

INFOCHIEF


