
 

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, УСЛУГИТЕ И 
ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

 
 

“Финит Софтуер Системс” ЕООД е създадена през 2007 година. Компанията е 
специализирана в разработването и реализирането на софтуер в широк спектър от бизнес 
области. Ние имаме опит в създаването на уеб и десктоп приложения, мобилни приложения, 
децентрализирани системи, Business Intelligence и Data Mining, компютърни мрежи, бази данни, 
телеметрия, M2M решения, както и много други.  

Ние сме екип от опитни ИТ инженери с много страст към прецизността, естетиката и 
иновациите, споделяме общ стремеж към професионализъм и обичаме да правим нещата по 
правилния начин. Затова взимаме на работа само най-добрите и концентрираме усилията си, за 
да задържим нашия персонал в дългосрочен план. С времето успяхме да съберем екип от 
професионалисти, всеки от които има доказан опит в неговата специалност.  

Нашите основни цели са: 

• Създаването на надеждни софтуерни системи; 

• Постигането на високо ниво на клиентска удовлетвореност; 

• Адекватна и навременна реакция по време на следпродажбеното обслужване. 

Ние имаме професионален подход към всеки проект, независимо от неговата бизнес 
сфера, големина или технология. Ние поставяме тези простички неща преди всичко останало: 

• Ясно дефинирани процеси; 

• Улеснена комуникация; 

• Фокус върху индивидуалните нужди на клиента; 

• Ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания. 

Успешният проект означава много повече от качествена разработка на софтуер. Той 
означава избор на правилната технология, означава идентифицирането на множество 
приоритети и не на последно място означава партньор, който да ви покаже пътя към 
постигането на целите. Като гаранция за изпълнение на всички наши ценности сме разработили 
и прилагаме система за управление на качеството и информационната сигурност, базирана на 
стандартите ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO 20000-1:2011, като поемаме ангажимента да я 
прилагаме, поддържаме и непрекъснато да я подобряваме. Въвеждайки международните 
стандарти, ние задаваме система от мерки, която е насочена към: 

• гарантиране на поверителност на информацията чрез прилагане на система от 
одобрени правила за работа с нея; 

• осигуряване на цялостност на информацията – нейната точност и вярност; 

• осигуряване на достъпност на информацията чрез гарантиране на надежден и 
навременен достъп за потребителите, оторизирани за работа с нея. 
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