
Məsafədən İş rejiminin Təhlükəsizliyi



Məsafədən İş rejiminin Təhlükəsizliyi 2© 2020 Deloitte & Touche LLAC. Bütün hüquqlar müdafiə olunub.

Deloitte & Touche MMAC 
25E Nobel pr.
Bakı, AZ1025, Azәrbaycan
Tel.: +994 (12) 404 12 10
Faks: +994 (12) 404 12 11
deloitte.az

Bildirmək istəyirik ki, Deloitte ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələri yaxından izləyir. Müştərilərimizin, əməkdaşlarımızın və cəmiyyətin rifahı firmamızın əsas
prioriteti olaraq qalır. Müəssisələr öz strategiyalarını tez bir zamanda yenidən nəzərdən keçirmək məcburiyyətində qaldıqlarından şirkətlərə problemlərini həll etməyə və
riskləri azaltmağa yardımçı olmaq üçün biz Deloitte beynəlxalq şəbəkəsinin ən müasir tövsiyələrini bir araya gətirməklə öz dəstəyimizi göstərmək istərdik. Biz Deloitte 
olaraq, bu çətin zamanlarda fəaliyyətinizə dəstək göstərmək məqsədilə bütün xidmətlərimizi sizə təklif etməkdən məmnun olarıq.

Bu broşürü hazırda artan müştərilərimizin əməkdaşlarını məsafədən işləməyə təşviq etməsini nəzərə alaraq hazırladıq. Əməliyyatlardakı bu cür əhəmiyətli dəyişikliklər
özü özlüyündə çətindir. Xüsusilə də bele məhdud bir zaman ərzində yerinə yetirildikdə. Belə olan halda isə əksər şirkətlər bir çox problemlərlə üzləşirlər, məsələn, 
avadanlığın təhlükəsizliyinin düzgün qurulmaması, təhlekəsizlik tədbirlərinin vaxtında yerinə yetirilməməsi, əməkdaşların məlumatsızlığı və s. 

Burada biz sizə cari vəziyyətdən irəli gələn Məsafədən İş rejiminin Təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün problemlərə tez və uyğun bir zamanda cavab verə bilmək üçün zəruri olan
vasitələri təqdim edirik. Xidmətlərimizin təfərrüatlarına növbəti səhifədə baxa bilərsiniz.

Təşkilatınızla olan münasibətlərimizi yüksək qiymətləndiririk və Məsafədən İş rejiminin Təhlükəsizliyinin Qiymətləndirilməsi və ya digər kiber riskləri ilə bağlı suallarınızı
cavablandırmaqdan məmnun olarıq.
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Deloitte adı Deloitte Touche Tohmatsu Limited şəbəkəsinə daxil olan üzv şirkətlərdən birinə və ya bir neçəsinə və əlaqədar müəssisələrinə aid ola bilər. 
DTTL (“Deloitte Qlobal”) və bu şəbəkəyə daxil olan hər bir üzv şirkət ayrı-ayrılıqda hüquqi şəxslər və müstəqil müəssisələrdir. DTTL müştərilərə xidmətlər 
göstərmir. Ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com/about səhifəsinə daxil olun. 

Deloitte qlobal səviyyədə audit və əminlik, konsaltinq, maliyyə, risk, vergi üzrə məsləhət xidməti və digər əlaqədar xidmətlər göstərən aparıcı 
markalardandır. 150-dən çox ölkədə və ərazidə xidmətlər göstərən üzv şirkətlər şəbəkəsi Fortune Global 500® üzrə beş şirkətdən dördünə öz xidmətlərini 
göstərir. Deloitte-un təxminən 312,000 peşəkar mütəxəssisinin təklif etdiyi fərq yaradan həllər haqqında ətraflı məlumat üçün www.deloitte.com səhifəsinə 
daxil olun.

Bu məlumatda yalnız ümumi informasiya əks olunur və Deloitte Touche Tohmatsu Limited şirkətlərindən, onun üzv şirkətlərindən və ya əlaqədar 
müəssisələrdən (birlikdə “Deloitte Şəbəkəsi”) hər hansı biri bu məlumat vasitəsilə peşəkar məsləhətləşmə və ya xidmətlər təmin etmir. Maliyyə 
fəaliyyətinizə və ya müəssisənizə təsir göstərə biləcək hər hansı qərarlar qəbul etməzdən və ya tədbirlər görməzdən əvvəl peşəkar mütəxəssis ilə 
məsləhətləşmək daha məqsədəuyğundur. Deloitte Şəbəkəsinə daxil olan heç bir müəssisə bu məlumata istinad edən hər hansı şəxsin məruz qaldığı zərərə 
görə məsuliyyət daşımır.


