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СЕРТИФИКАТ
EUROCERT удостоверява, че компанията

НОВАТЕЛ ЕООД
гр. София, ул. „Донка Ушлинова“ 2, Гаритидж Парк, сграда 3,

етаж 1, офис 312

е внедрила система на управление
съгласно стандарта:

ISO / IEC 27001:2013
In accordance with statement of Applicability (S.O.A.):

Версия. 5/15.02.2021
със следния обхват:

Управление на: Телекомуникационни услуги – Компанията предоставя широка гама от
телекомуникационни услуги в областта на MPLS виртуални частни мрежи, информационна
инфраструктура, мрежова и информационна сигурност, управляеми услуги, IP транзит,
осигуряване на достъп до центрове за обмен на информация в България и Европа, колокация на
оборудване, хостинг, частни облачни услуги, DWDM и Dark Fiber услуги, гласови комуникации,
софтуерни продукти и решения.

Системна интеграция – Компанията извършва консултантски услуги, системен анализ,
стратегическо планиране, проектиране, разработка, внедряване, мониторинг, поддръжка и
управление на комплексни проекти и бизнес процеси. Обхватът на дейностите покрива мрежова
и информационна инфраструктура, мрежова и информационна сигурност, центрове за данни,
гласови и видео комуникации, системи за контрол на достъпа, видео наблюдение и анализ,
системи за осигуряване на непрекъсваемо захранване, климатизация, структурно окабеляване,
системи за автоматизиран контрол и управление, решения за „Интелигентни градове“ –
интелигентно улично осветление, интелигентно сметосъбиране, интелигентни транспортни и
улични системи, интелигентни паркинг решения, проектен мениджмънт на телекомуникационни,
ИТ и интелигентни продукти и услуги.

За сертифициращата организация

Sifonios George
International Markets Director of Eurocert SA - Greece
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