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Сертификат за одобрение
Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на:

Сиела Норма АД
бул. Владимир Вазов 9, 1510 София, България

е одобрена от Lloyd's Register в съответствие със следните стандарти:

ISO 9001:2015
Номер на одобрение: ISO 9001 – 0040065
Този сертификат е валиден само заедно с приложението към него, което носи същия номер и на което са изброени всички
обекти, включени в това одобрение.

Обхватът на одобрението е приложим за:
Проектиране, разработване, внедряване, поддръжка, разпространение и инсталация на софтуер за правни и
специализирани информационни системи, приложни програмни продукти и други експертни, документни системи и системи
за управление включително и системи за електронни обучения. Реализация на управленски системи, електронни и
административни услуги, анализи, моделиране, изработване на референтни модели и архитектури. Анализ, проектиране,
поддръжка и ре-инженеринг на процеси и системи. Проектиране, създаване, пускане в експлоатация и поддръжка на
електронни регистри. Предоставяне на правни консултации, консултантски услуги, бизнес консултации включително
проучвания, бизнес анализи, стратегии, дизайн и ре-инженеринг на процеси и услуги, консултиране в областта на
административното обслужване и електронното управление. Дизайн, предпечат, печат, издаване и разпространение на
печатни произведения. Организиране и провеждане на семинари, специализирани обучения и публични представяния.
Предоставяне на устни и писмени преводачески услуги. Системна интеграция на ИТ проекти. Разработване, консултиране,
системен анализ, проектиране, внедряване, поддържане, управление и мониторинг на проекти, включително Европейски и
ИТ проекти. Управление на документи и електронно архивиране на документи.
Търговия с ИТ и мрежови продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
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Приложение към сертификат
Обекти

Дейности

бул. Владимир Вазов 9
1510 София
България

ISO 9001:2015
Проектиране, разработване, внедряване, поддръжка,
разпространение и инсталация на софтуер за правни и
специализирани информационни системи, приложни
програмни продукти и други експертни, документни
системи и системи за управление включително и
системи за електронни обучения. Реализация на
управленски системи, електронни и административни
услуги, анализи, моделиране, изработване на
референтни модели и архитектури. Анализ,
проектиране, поддръжка и ре-инженеринг на процеси и
системи. Проектиране, създаване, пускане в
експлоатация и поддръжка на електронни регистри.
Предоставяне на правни консултации, консултантски
услуги, бизнес консултации включително проучвания,
бизнес анализи, стратегии, дизайн и ре-инженеринг на
процеси и услуги, консултиране в областта на
административното обслужване и електронното
управление. Дизайн, предпечат, печат, издаване и
разпространение на печатни произведения.
Организиране и провеждане на семинари,
специализирани обучения и публични представяния.
Предоставяне на устни и писмени преводачески
услуги. Системна интеграция на ИТ проекти.
Разработване, консултиране, системен анализ,
проектиране, внедряване, поддържане, управление и
мониторинг на проекти, включително Европейски и ИТ
проекти. Управление на документи и електронно
архивиране на документи. Търговия с ИТ и мрежови
продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и
мрежови комуникационни системи.

ул. Гео Милев 158
1547 София
България

ISO 9001:2015
Съхранение и разпространение на печатни
произведения.
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