Objektivat e Sigurise dhe Cilesise
AEDistribution sh.pk është e angazhuar për të kënaqur konsumatoret, duke siguruar sherbime te sigurta, me
cilesi te larte dhe me kosto efektive. Ajo ka zbatuar Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit sipas
ISO27001 : 2013 në proceset e saj për fushën e veprimtarisë : implementimit të energjisë dhe projekteve të
telekomunikacionit. Për këtë qëllim ne do të:










Hartimi dhe zbatimi i politikave dhe proceseve te matshme duke patur parasysh mbrojtjen e
asateve te informacionit te organizates nga te gjitha kercenimet e brendshme dhe te jashtme
Nxitja e besimit të konsumatorëve duke vepruar në përputhje me standardet e sigurisë dhe
sistemet e kontrollit.Vazhdimisht përmirësimin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së
Informacionit nëpërmjet ngritjes dhe rishikimin e rregullt të objektivave të matshme të sigurisë
në funksionet dhe nivelet e organizatës përkatëse
Angazhohen në përputhje me kërkesat rregullatore të biznesit dhe ligjore dhe të detyrimeve
kontraktuale të sigurimit
Sigurimi i sistemeve për mbrojtje kundër qasjes së paautorizuar
Sigurimi i konfidencialitetit te te dhenave
Zhvillon, implementon dhe ve ne provë një Plan te vazhdueshem biznesi

Krijimi i mekanizmave për të identifikuar dhe shqyrtuar rrezikun dhe ndikimin e shkeljeve në
informacionin e mbrojtur



Komunikimi i të gjitha politikave përkatëse të sigurisë për klientët , punonjësit dhe palëve të tjera
të interesuara



Menaxhimi duhet të sigurohet që kjo politikë është komunikuar , kuptuar , implementuar dhe
mirëmbajtur në të gjitha nivelet e organizatës dhe te shqyrtohet për përshtatshmërinë e vazhdueshme



Sigurimi i përmirësimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit te të gjitha operacioneve tona me anë të një
rrjeti efikas të komunikimit



Mundësimi qe punonjësit tanë të përqëndrohen në sukses dhe efikasitet duke mbështetur
zhvillimin e tyre me trajnime




Krijimi dhe mirembajtja e nje mardhenie simbiotike me palet e interesuara,
Plotesimi i te gjitha kerkesave ligjore dhe statuore.
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