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Az EDITEL sikeresen megfelelt az ISAE 3402/ II típusú 
ellenőrzésen 
 
Az EDITEL sikeresen megfelelt ISAE 3402 II-es típusú auditon, ami a vállalat 
hatékonyan működő belső audit rendszerének volt köszönhető. Az auditot 
az Ernst & Young független audit cég végezte. 
 
(Bécs, 29.09.2015) Az elektronikus adatcserével foglalkozó EDITEL sikeresen 
megfelelt az ISAE 3402 II-es típusú ellenőrzésen, mely a cég belső irányítási 
rendszerét vizsgálta. Az audit a minőségbiztosításra vonatkozó intézkedéseket 
elemezte az ügyfelek számára kínált szolgáltatások körében. A biztonság, az 
alkalmazások és programok fejlesztéseinek minősége (változásmenedzsment), 
valamint a belső támogatási rendszer is vizsgálat alá került. Az auditot az Ernst & 
Young független audit cég végezte. 
 
ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3402 egy nemzetközileg 
elismert auditálási formája a belső ellenőrzés rendszereknek. Az I-es típusú 
ellenőrzés a rendszer felépítését vizsgálja, míg a II-es típusú egy gyakorlati 
ellenőrzést is magába foglal, mely során az adott belső ellenőrzési rendszert több, 
mint hat hónapon keresztül figyelik meg működés közben, így garantálva a lehető 
legszigorúbb és legmegbízhatóbb értékelést. Az EDITEL maradéktalanul teljesítette 
minden kritériumát az ISAE II-es típusú ellenőrzésnek. Ezzel mind a vállalat, mind 
pedig ügyfelei is mérhető adatokkal győződhetnek meg a belső ellenőrzési rendszer 
biztonságos és hatékony működéséről, illetve folyamatos felülvizsgálatáról, hiszen a 
rendszert az audit lezárása után Is rendszeresen ellenőrzik és fejlesztik. 
 
Peter Franzmair, az EDITEL ügyvezető igazgatója: “Minőségbiztosítási rendszerünk 
kimagasló minősége garantálja, hogy EDI szolgáltatásunk biztonságos és 
megbízható, illetve, hogy a rendszeres fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan 
igazodik ügyfeleink változó igényeihez. Ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk e 
folyamatok állandó felülvizsgálatát és javítását. A sikeresen lezárult ISAE 3402 audit, 
melyet a független Ernst & Young végzett el, bizonyítja a tényt, hogy nagyon magasra 
tettük a lécet a belső biztonsági rendszerünk tekintetében.” 
 
További információt az ISAE 3402 Auditról kérés esetén szívesen bocsájtunk 
rendelkezésére. 
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Vállalatunkról 
 
AZ EDITEL egy nemzetközi, vezető EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltató, mely a 
különböző vállalatok és ágazatok ellátási lánc folyamatainak optimalizálására 
specializálódott. A vállalat központja Ausztriában található, de telephelyei 
megtalálhatóak Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és 
Törökországban, ill. rendelkezik franchise partnerekkel is további országokban. Az 
EDITEL nemzetközi jelenlétének köszönhetően ideális partner a kis- és 
középvállalkozások mellett multinacionális vállalatok számára is. 
 
Az EDITEL az eXite® EDI platformmal egy átfogó szolgáltatást nyújt az EDI 
kommunikációtól kezdve az EDI integráción át. Ebbe beletartozik többek között az 
elektronikus számlázás, digitális archiválás, business monitoring, illetve a kis- és 
középvállalkozások számára kifejlesztett web EDI megoldás. A több mint 30 éves 
tapasztalat és szakértelem garancia az EDI folyamatok sikeres megvalósítására. 
 
www.editel.at / www.editel.eu / www.editel.cz /  
www.editel.sk / www.editel.hu / www.editel.com.tr 
 
 
Kapcsolat 
Hernádi Gábor 
EDITEL Hungary Kft.  
Baross utca 89. 
2040 Budaörs / Magyarország 
T +36/23/504 845 
F +36/23/504 862 
E info@editel.hu 
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