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 Lansat pe piața românească anul trecut, SIVMED asistență este un

serviciu de asistență tehnică adresat companiilor din domeniul

medical

 Are ca obiect de activitate asistența la raportarea în SIUI pentru a

optimiza decontarea serviciilor medicale

 Ținând cont de faptul că datele medicale ale pacienților au caracter

confidențial și o deosebită importanță atât pentru pacient cât și

pentru firma care îl are ca și client, produsului SIVMED asistență îi

va fi adăugat produsul de securitate care asigură confidențialitatea

datelor acestora
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 Dializă

 Îngrijiri la domiciliu

 Dispozitive medicale

 Medicină de familie

Clienții nostri principali acoperă următoarele tipuri de servicii

medicale:



SIVMED asistență

O clinică de dializă cu 12 paturi poate 
pierde 3200 euro/ zi dacă nu 

raportează corect serviciile medicale
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Unde ne găsiți?

www.sivmed.ro
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http://www.sivmed.ro/


Regulament (UE) 2016/679 

aplicabil din 25 mai 2018

Noi vă ajutăm să protejați datele cu 

care lucrați
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Securitatea datelor

Un milion de noi coduri 

malițioase pe zi
Identificarea și cuantificarea vulnerabilităților 

cunoscute, detectare deficiențe și indicare modalități de 
reducere a acestora – audit de vulnerabilități 

Evaluarea probabilității unor atacuri cibernetice – test 
de penetrare

Oferirea de soluții menite să minimizeze riscul de 
atacuri cibernetice
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Protecția datelor

Servicii de protecție a datelor
Servicii backup securizat în cloud și recuperare baze de 

date 

Criptare baze de date pentru protecția datelor medicale

Servicii de training referitor la manipularea datelor cu 
caracter personal descriind: obligații, riscuri, bune 
practici
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Protecția datelor

Servicii de protecție a datelor
Lectii eLearning CyberSecurity

Lecții eLearning de protecția datelor

Instalare și configurare antivirus și 
firewall

Consiliere instalare și configurare 
antivirus și firewall
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Beneficii

Siguranța datelor

Siguranța financiară

Timp
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Vă mulţumesc.

agurita.pislaru@siveco.ro


