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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Tota la informació emmagatzemada i processada per una organització està expo-

sada davant d'amenaces d'atac (per interessos comercials, intel·lectuals i/o xantat-

ge i extorsió), error (intencionat o per negligència), ambientals (per ex. inundació o 

incendi), error en els sistemes (d'emmagatzematge de dades, informàtics, xarxes 

telemàtiques), entre d'altres i també està subjecta a vulnerabilitats que represen-

ten punts febles inherents al seu ús en el cicle de vida representat a continuació.

Permetre que una informació precisa i completa estigui disponible de manera 

oportuna per a aquells autoritzats que en tenen una necessitat és un catalitzador 

per a l'eficiència del negoci.

Per poder interrelacionar i coordinar les activitats de protecció per a la seguretat 

de la informació, cada organització necessita establir la seva política i objectius per 

a la seguretat de la informació dins de la coherència del marc de globals de l'orga-

nització.

Un cop fixats els objectius en seguretat de la informació necessitem assegurar la 
manera de poder-los aconseguir eficaçment, en definitiva, un sistema de gestió 
de la seguretat de la informació o SGSI en la seva forma abreujada.
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Un Sistema de Gestió de la Seguretat de la 
Informació (SGSI) (en anglès: Information 
Security Management System, ISMS) és, com 
suggereix el nom, un conjunt de polítiques 
d'administració de la informació. El terme és 
utilitzat principalment per l'ISO/IEC 27001, 
encara que no és l'única normativa que utilitza 
aquest terme o concepte.

Com tot procés de gestió, un SGSI ha de 
continuar sent eficient durant molt de temps 
adaptant-se als canvis interns de l'organització, 
així com els externs de entorn.

Per tant, un SGSI consisteix en el conjunt de 
polítiques, procediments i directrius juntament 

amb els recursos i les activitats associats que són 
administrats col·lectivament per una 
organització, a la recerca de protegir els seus 
actius d'informació essencials.

Un SGSI des de la visió de l'estàndard 
internacional ISO/IEC 27001 és un enfocament 
sistemàtic per establir, implementar, operar, 
monitorar, revisar, mantenir i millorar la seguretat 
de la informació d'una organització i assolir els 
objectius comercials i/o de servei.

L'abast d'un SGSI pot incloure, en funció d'on 
s'identifiquin i ubiquin els actius d'informació 
essencials, total o només una part de 
l'organització, funcions específiques i 
identificades de l'organització, seccions 
específiques i identificades de l'organització, o 
una o més funcions a un grup d'organitzacions.

Què és un SGSI?

Com Efimatica 
us pot ajudar?

Comptem amb professionals amb dècades d'experiència al 
sector TIC i al Govern, Risc i Compliment, Protecció de Dades, 
Auditoria i Consultoria de la Seguretat de la Informació.

El nostre objectiu sempre és aportar a l'empresa la solució 
més convenient en funció d'exigències i necessitats de cada 
projecte, tractant cada cas de manera diferent i, per tant, 
única.
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Beneficis

• Confiança i satisfacció dels requisits de seguretat de la informació pels clients i altres parts 
interessades.

• Establiment d'una metodologia de gestió de la seguretat clara i estructurada complint els 
reglaments, la legislació i les exigències de la indústria.

• Gestionar els actius d'informació de manera organitzada que faciliti la millora continuada i 
l'ajustament als objectius organitzacionals a cada moment sense una compra sistemàtica de 
productes i tecnologies.

• Reducció del risc de pèrdua, robatori o corrupció d’informació amb la possibilitat de continuar 
l’activitat després d’un incident greu.


