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Samenwerking PTI & QMS International waarborgen
bedrijfscontinuïteit MKB
QMS International en PTI zijn een samenwerking aangegaan om het MKB bewust te laten worden van
de bedrijfsrisico’s en de te nemen vervolgstappen bij een bedrijfscalamiteit. Joël Stolk,
accountmanager Business Continuity Management bij PTI: ‘Veel organisaties hebben de continuïteit
van hun ICT goed georganiseerd, maar vergeten de fysieke uitwijk te regelen. Hierdoor kunnen
bedrijfsprocessen bij calamiteiten niet worden voortgezet, dat is een direct gevaar voor de
bedrijfscontinuïteit. Met het oog op deze dreiging zijn QMS International en PTI een partnership
aangegaan om bedrijven te informeren over en te helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.’
Samengevat komt de samenwerking erop
neer, dat beide partijen gaan doen waar ze
goed in zijn. PTI faciliteert een
hoogwaardige fysieke uitwijklocatie, die MKB
organisaties de mogelijkheid biedt om
binnen twee uur na een calamiteit weer
operationeel te zijn. QMS International
brengt, als wereldwijd opererende
certificerende instelling, MKB-ers in contact
met PTI voor het invullen van
calamiteitenplan, als onderdeel van onder
andere de ISO 27001 certificering, de
internationaal erkende norm voor
informatiebeveiliging.
Over PTI
PTI ontwikkelt oplossingen die de informatie uit verschillende datastromen, zoals (mobiel) internet,
telefonie en fysieke documentenstromen synchroniseert en samenbrengt in één en dezelfde
database. Daarbij gaat het vaak om het verwerken van grote volumes data. Belangrijk is dat
(bedrijfs)informatie altijd voor iedereen hetzelfde en overal toegankelijk is. De betrouwbaarheid en
beschikbaarheid van informatie en de kwaliteit van de informatievoorziening staan daarbij voorop.
Voor nutsbedrijven heeft PTI een kostenefficiënte totaaloplossing voor meteropname en meterwissel
ontwikkeld. Nagenoeg alle elektriciteits-, gas- en waterbedrijven werken met deze oplossing.
Daarnaast werkt PTI voor onder andere banken / financiële instellingen en mediabedrijven /
uitgeverijen. In het hoofdkantoor in Woerden werken ruim 50 mensen. Deze oplossingen worden in de
vorm van SaaS (Software as a Service) aan klanten beschikbaar gesteld.
PTI is gecertificeerd voor kwaliteitsmanagement [ISO 9001] en informatiebeveiliging [ISO 27001]. PTI
voert een CO2 neutraal ondernemingsbeleid en voldoet aan verschillende financiële ratings, zoals de
internationale URA Triple-A rating en Dun & Bradstreet 1A1 rating.
Meer informatie: www.pti.nl
Over QMS International
QMS International is een wereldwijd opererende certificerende instelling op het gebied van
managementsystemen. Sinds de oprichting in 1997 verzorgt QMS International voor een breed scala
aan klanten het proces van certificering naar verschillende normen en standaarden. Middels een
pragmatische en normconforme aanpak komt QMS International tegemoet aan de wensen van haar
klanten.
Bij QMS International geloven wij in een persoonlijke aanpak en staan wij garant voor een optimale
begeleiding van uw certificeringstraject. Wij stellen dan ook hoge eisen aan onze auditoren als het
gaat om opleiding, werkervaring en branchegevoelige kennis. Als gevolg van deze hoge eisen werken
wij alleen met een selecte groep kundige auditoren welke werkzaam zijn in de volgende
marktsectoren: IT – Informatiebeveiliging, Gezondheidszorg, Beveiliging, Distributie & Transport,
Industrie, Engineering, Vertaalbranche en Dienstverlenging & Advies.

Meer informatie: www.qmsi.nl
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