
TISAX v skratke

Zvýšenie dôveryhodnosti

Prečo PwC?

•  Prestížny certifikát informačnej bezpečnosti, ktorý otvára dvere 

novým obchodným možnostiam.

•  Vychádza z radu noriem ISO 27000.

•  Šanca zlepšiť svoju informačnú bezpečnosť a získať nových 

klientov.

•  TISAX chráni pred potenciálne vysokými nákladmi, ktoré 

vznikajú pri kybernetických útokoch, strate informačných aktív, 

dostupnosti služieb alebo pri strate reputácie.

•  Hodnotenie je zverejnené na portáli TISAX, celosvetová 

zabezpečená sieť s vyše 1 500 automobilovými spoločnosťami 

z 30 krajín.

•  Spoločnosť si zvýši dôveryhodnosť voči obchodným partnerom 

aj zákazníkom.

•  Záruka profesionálneho a kvalitného auditu – limitované 

množstvo certifikovaných audítorov.

•  Slovenský tím PwC zaoberajúci sa informačnou bezpečnosťou 

má bohaté skúsenosti a vykonal množstvo hodnotení TISAX.

TISAX
Informačná bezpečnosť v automobilovom priemysle
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TISAX in short

Increase your credibility

Why PwC?

•  A prestigious information security certificate that opens the door 

to new business possibilities.

•  Based on ISO 27000 standards.

•  Improve your information security and gain new clients.

•  TISAX protects your company against the potential huge 

costs of cyber attacks, loss of information assets, availability 

of services, and loss of reputation.

•  The rating is published on TISAX, a global secure network with 

over 1,500 automotive companies in 30 countries.

•  Your company will increase its credibility with business partners 

and customers.

•  Guarantee of professional and quality auditing - limited number 

of certified auditors.

•  The Slovak Information Security PwC team has extensive 

experience of performing TISAX assessments.

TISAX
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