Vedenie TECHNOPOL INTERNATIONAL, a.s., OS1
prehlasuje politiku kvality, ENVIRONMENTU a dlhodobé ciele informačnej
bezpečnosti:
Cieľom OS 1 je zabezpečiť zákazníkom služby na vysokej úrovni prostredníctvom moderných výrobkov a technológií od
renomovaných firiem rešpektujúcich environmentálne požiadavky hlavne v oblasti rádiokomunikačných služieb a dodávok
špeciálnej techniky. Spokojnosť zákazníkov musí byť zabezpečená aj priebežnou starostlivosťou o zákazníka, zisťovaním jeho
potrieb, nárokov a spokojnosti s poskytovanými službami a dodávkami. Integrovaný systém manažérstva OS1 je budovaný s
cieľom trvalého zlepšovania jeho súčastí – kvality, environmentu a informačnej bezpečnosti.
V oblasti rozvoja digitálnej technológie TETRA máme v úmysle rozširovať služby orientované na zákaznícke aplikácie
s možnosťou individuálneho nastavenia a komplexnejšie riešenia. V rámci budovania a prevádzky sietí zohľadňujeme
environmentálne hľadiská a postupy, ktoré minimalizujú negatívne dopady na životné prostredie a tým podporujeme prevenciu
znečisťovania počas životného cyklu poskytovaných služieb. Pri absencii dodávateľských riešení orientácia na vývoj vlastnými
kapacitami. Rozvoj siete je orientovaný na väčšie mestá, priemyselné parky a významné slovenské priemyselné spoločnosti.
Spolupráca s lídrami slovenského priemyslu nás zaväzuje zabezpečovať vysokú redundanciu siete s permanentným dohľadom.
Dodávky špeciálnej techniky smerujúce prevažne pre vládny sektor a do významných firiem musia zodpovedať svetovým
trendom v tejto oblasti.
OS 1 bude vytvárať primerané podmienky pre rozvoj zamestnancov najmä v oblasti rozširovania kvalifikácie, priebežného
vzdelávania v oblasti, ktorá je predmetom poskytovaných služieb, zabezpečovaním kurzov, školení, návštevou medzinárodných
výstav, oboznamovaním sa so svetovými trendmi, ale aj zlepšovaním sa v oblasti cudzích jazykov, ktoré sú nevyhnutné na
komunikáciu so zahraničnými dodávateľmi a odberateľmi, na štúdium technickej dokumentácie a zvyšovanie
environmentálneho povedomia. Dobrá kvalifikácia je podmienkou vyššieho finančného ohodnotenia pracovníkov.
Vzhľadom na to, že rozširovanie a prevádzka siete i zásoby tovaru vyžadujú značné investície a finančné prostriedky, je potrebné
sledovať rentabilitu a návratnosť vložených prostriedkov. OS1 ako časť obchodnej spoločnosti sa riadi úlohami finančného
plánu. Poskytovanie služieb a dodávok musí zodpovedať dobrej povesti firmy, podporovať ochranu životného prostredia
a upevňovať jej pozíciu na trhu i do budúcnosti. Pri práci OS 1 je potrebné dodržiavať všetky zákonné normy najmä zákon
o elektronických komunikáciách a obchodný a občiansky zákonník, zákon o ochrane osobných údajov ako aj zákony týkajúce sa
ochrany životného prostredia.
Tým, že OS 1 spolupracuje s renomovanými svetovými i domácimi spoločnosťami a ponúka ich produkty zákazníkom, je pri
poskytovaní kvalitných služieb a produktov upevňovaná i pozícia a dobré meno uvedených firiem na slovenskom trhu.
Vzhľadom na obrat OS1 a zákazníkov, ktorí využívajú naše služby, sa jedná o tisíce užívateľov, ktorí majú možnosť zoznámiť sa
s fungovaním produktov týchto firiem a ich meno sa dostáva viac do povedomia.
Technopol International, a. s. ako vlastník licencie na poskytovanie rádiokomunikačných služieb na celé územie SR pôsobí ako
verejný operátor, poskytuje služby nielen pre mnohé významné slovenské priemyselné spoločnosti, ale i užívateľov z rôznych
odvetví. Takto umožňuje prístup k najmodernejším technológiám širokej škále užívateľov bez nutnosti investícií a
riešenia legislatívnych povinností. Ide hlavne o užívateľov z priemyslu, dopravy, logistiky, bezpečnosti, taxi a kuriérskych služieb,
TV operátorov a i. Využívaním špičkovej technológie TETRA sa naša krajina prezentuje ako moderná vyspelá spoločnosť, čo
vytvára dobré meno i v zahraničí, nakoľko vlastníkmi mnohých firiem sú zahraniční investori. Sledovaním nových LTE technológií
hľadať možnosti prepojenia so sieťou TETRA.
Dlhodobé ciele informačnej bezpečnosti:
Chrániť zverené dáta klientov
• aktívnym prístupom k prevencii,
• zavádzaním redundatných riešení vo všetkých dôležitých oblastiach,
• profesionalitou pracovníkov a stabilitou poskytovaných služieb,
• použitím najmodernejších technických prostriedkov na ochranu bezpečnosti informácií a
použitím uznávaných postupov najlepšej praxe a metodík svetových štandardov.
Vybudovať modernizovanú redundantnú novú TETRA sieť so zavedením autentifikácie a pre vybraných účastníkov enkrypcie na
zvýšenie bezpečnosti siete s vyššou odolnosťou proti kybernetickým útokom. Vybudovaním a zdokonaľovaním systému
preventívnych opatrení chceme udržať minimálny výskyt kritických bezpečnostných incidentov.
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