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BIM – thay đổi cách chúng ta làm việc

Lợi ích của BIM là gì? Tiêu chuẩn ISO là tin tức tốt cho toàn

bộvòngđời của tài sản

• Chúng giúp loại bỏ các rào cản đối với

hoạt động hợp tác và đấu thầu cạnh

tranhxuyên biêngiới

• Chúng đặt nền móng cho một sân chơi

bình đẳng cho các thị trường quốc tế và

thúcđẩy thươngmại

• Chúng thúc đẩy sự nhất quán trong các

dựán

Các tiêu chuẩn quốc tế đã được công bố để

cho phép BIM phát triển mạnh mẽ khắp nơi

trên mọi dự án và xuyên biên giới, mang lại

lợi ích cho toàn ngành. ISO 19650-1, -2, -3,

-4, -5 và sắp tới là -6, xác định các quá trình

hợp tác để quản lý có hiệu lực và bảo mật

thông tin trong suốt giai đoạn chuyển giao

và vận hành của tài sản khi BIM đang được

sử dụng.

Các tiêu chuẩn này bổ sung/ thay thế cho

các tiêu chuẩn BS và PAS hiện có xung

quanh các khía cạnh khác nhau của mô

hình thông tin công trình.

Mô hình thông tin công trình (BIM)

là một cách hợp tác làm việc

được củng cố bởi công nghệ kỹ

thuật số, cho phép các phương

pháp thiết kế, chuyển giao và duy

trì tài sản vật lý được xây dựng

hiệu quả hơn trong toàn bộ vòng

đời của chúng.

Tính hiệu quả cao hơn có thể đạt

được do lập kế hoạch trước đáng

kể trong giai đoạn thiết kế và xây

dựng, cung cấp thông tin toàn

diện ở giai đoạn bàn giao.
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• Quá trình nhanh hơn và có hiệu quả

• Tăng năng suất và tăng tốc độ chuyển giao

• Giảm sự không chắc chắn

• Tăng cường sự tham gia và cộng tác của các

bên liên quan

• Kiểm soát chi phí toàn bộ thời gian tồn tại và

dữ liệu môi trường

• Tránh chi phí làm lại

• Cải tiến an toàn

• Cơ hội để đảm bảo hợp đồng cả khu vực tư

nhân và khu vực công

• Giảm lãng phí tại chỗ

• Tăng hiệu quả và khả năng thể hiện ở giai

đoạn vận hành
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Xác nhậnnăng lựcvà đào tạo về BIM

Cho dù bạn là chủ sở hữu, nhà

tư vấn thiết kế, nhà thầu chính,

nhà thầu phụ hoặc người quản

lý dự án, việc xác nhận năng

lực và đào tạo sẽ giúp bạn hiểu

các cơ hội mà sự hợp tác mang

lại trong môi trường kỹ thuật số

ảo.

Tại sao phải có sự Xác nhận Năng lực

(Chứngnhận) và đào tạo về BIM?

• Bạn có thể muốn biết cách triển khai BIM

trong tổ chức hoặc chuỗi cung ứng của mình

hoặc mở rộng kiến thức BIM trong nội bộ để

tất cả các nhóm hiểu rõ.

• Bạn có thể có một yêu cầu cụ thể để biết

thêm chi tiết - đó là sức khỏe và an toàn hay

quản lý tài sản.

• Bạn có thể muốn sử dụng chứng chỉ BIM của

BSI để chứng minh kỹ năng và kinh nghiệm

BIM chuyên nghiệp hoặc kinh doanh của

mình - để làm nhà tuyển dụng, chuỗi cung

ứng của bạn tin cậy và sử dụng để tăng cơ

hội giành được nhiều gói thầu hơn.
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BSI là công cụ định hình các tiêu chuẩn quốc tế

và bạn sẽ được hưởng lợi từ kiến thức của các

giảng viên của chúng tôi, những người là chuyên

gia trong lĩnh vực của họ.

Khi các nhà thầu, chính phủ và khách hàng trên

toàn thế giới ngày càng xem xét việc áp dụng các

tiêu chuẩn để thực hành tốt nhất, hãy cập nhật

kiến thức của bạn bằng cách lập kế hoạch

chương trình đào tạo và trình độ BIM của bạn.

Đào tạo

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế

để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ doanh

nghiệp của bạn, từ các nhóm vận hành

đến các nhà lãnh đạo cấp cao.

Các chương trình đào tạo của chúng tôi hỗ

trợ hành trình học tập của mọi người ở mọi

giai đoạn - từ việc hiểu các yêu cầu của

tiêu chuẩn đến việc dẫn dắt đội ngũ đánh

giá viên, cũng như các công cụ và kỹ thuật

để cải tiến kết quả hoạt động của doanh

nghiệp bạn.

Chứng nhận

Việc có chứng nhận ngày càng trở nên quan

trọng khi khách hàng, nhà tuyển dụng và chuỗi

cung ứng tìm kiếm sự tin tưởng và đảm bảo

rằng các kỹ năng và năng lực đã được kiểm

tra và xác nhận.

Để có được chứng nhận BSI, bạn sẽ tham gia

một loạt khóa đào tạo và đánh giá, đồng thời

để trở thành Chuyên gia được chứng nhận,

chúng tôi yêu cầu bạn gửi bằng chứng về ứng

dụng thực tế cũng như kinh nghiệm 3 năm.
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Chương trìnhxác

nhậnnăng lực BIM
Bạn có các kỹ năng phù hợp trong tổ chức của

mình để đáp ứng các dự án BIM hiện tại hoặc

trong tương lai không? Khi BIM trở thành hoạt

động kinh doanh bình thường, làm thế nào bạn

có thể đảm bảo năng lực của các nhóm của

mình và tính nhất quán trong các dự án BIM?

Chương trình xác nhận năng lực về BIM của

chúng tôi sẽ mang lại cho bạn BSI Mark of

Trust (Dấu Tín nhiệm của BSI), đảm bảo với

khách hàng, người chuẩn bị thầu và nhóm dự

án của bạn rằng các kỹ năng của bạn đã được

xác thực. Bạn có thể đạt được cấp bậc

Chuyên viên hoặc Chuyên gia bằng cách hoàn

thành thành công các khóa học và đánh giá

liên quan của các cấp đó.

Khi bạn đã đạt được chứng nhận Chuyên gia

BSI và với kinh nghiệm ba năm có liên quan,

bạn có thể chọn để được chứng nhận các kỹ

năng của mình. Chương trình kéo dài ba năm

sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy các kỹ năng

của bạn có được dựa trên kinh nghiệm và

được cập nhật.

Đánhgiá

Mỗi khóa học đều có kỳ thi trực tuyến riêng. Bạn

sẽ được gửi một liên kết sau khóa học của mình

và bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa

học để hoàn thành bài thi đó.

Đăng ký

Vui lòng liên hệ với đội ngũ cố vấn đào tạo của

chúng tôi để đăng ký Chương trình xác nhận

năng lực BIM của bạn.

Trở thành Chuyên viên hoặc 

Chuyên gia về BIM với

chương trìnhxácnhậnnăng

lực củaBSI
Các khóa đào tạo cá nhân

Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các khóa 

đào tạo BIM cá nhân tại bsigroup.com/training

3 Chuyên gia được 

chứng nhận

Thực hành và chuyên nghiệp 

cộng với kinh nghiệm trong 

ngành đã được chứng minh 

về việc áp dụng các nguyên 

tắc Quản lý thông tin và Làm 

việc hợp tác trong thực tế

1 Chuyên viên

Hiểu đầy đủ về các Yếu tố có 

giá trị - tại sao BIM và Quản lý 

thông tin lại quan trọng trong môi 

trường xây dựng

Kiến thức sâu sắc về Quản lý 

thông tin và các nguyên tắc làm 

việc hợp tác trong quá trình thực 

hiện dự án

Hiểu biết chi tiết về Trao đổi 

thông tin, Sơ đồ Dữ liệu và Chất 

lượng

2 Chuyên gia

Thực hành cộng với hiểu biết 

đầy đủ về An toàn Thông tin và 

Quản trị liên quan

Có kỹ năng áp dụng các 

nguyên tắc Quản lý Thông tin 

để cải tiến Sức khỏe & An toàn

Những lợi ích là gì?
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Hiện có hai con đường, tùy thuộc 

vào chuyên môn của bạn:

Thông tin dự án

Thông tin tài sản 

Các nguyên 

tắc cơ bản về 
BIM

Chuyển 

giao dự án 
BIM

Trao đổi 

thông tin bàn 
giao BIM

An ninh 

và BIM

Sức khỏe 

&  An toàn 
BIM 

Kiểm tra 

Chương trình xác nhận năng lực

BIM - Thông tin dự án

BIM được sử dụng bởi các nhà quản lý dự

án để cải thiện giao tiếp, điều phối và cộng

tác trong các dự án.

Chứng chỉ Thông tin Dự án BIM của bạn

có thể giúp bạn thúc đẩy các dự án BIM,

tăng hiệu quả hoạt động của các nhóm dự

án.

Chương trình xác nhận năng lực

BIM - Thông tin tàisản

Chủ sở hữu tài sản lớn, bất động sản hoặc

danh mục tài sản cần phải tin tưởng rằng tài

sản của họ được duy trì hiệu quả và tiết kiệm

chi phí cho các mục đích vận hành và bảo trì.

Có bằng cấp về Thông tin tài sản BIM sẽ giúp

bạn tự tin vào kỹ năng và kinh nghiệm của

mình.

Hãy Chọn Chương trình xác nhận năng lực BIM của bạn

Ứng dụng 

thực tế

Chuyên viên

thông tin dự

án BIM

Chuyên gia

thông tin dự

án BIM

Chuyên gia 

được chứng 

nhận thông 

tin dự án 

BIM
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Bằng chứngKiểm tra Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra 

Các nguyên 

tắc cơ bản về 
BIM

Quản lý tài 

sản BIM

Trao đổi 

thông tin bàn 
giao BIM

An tninh 

và BIM

Sức khỏe 

&  An toàn 
BIM 

Ứng dụng 

thực tế

Kiểm tra Bằng chứngKiểm tra Kiểm tra Kiểm tra Kiểm tra 

Chuyên viên

thông tin tài

sản BIM

Chuyên gia

thông tin tài

sản BIM

Chuyên gia 

được chứng 

nhận thông 

tin tài sản 

BIM
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Các khóa đào tạo về BIM

Đối với các nhu cầu học tập cụ thể, 

bạn có thể chọn học các khóa học 

riêng lẻ. Tất cả các khóa đào tạo của 

chúng tôi có thể được thực hiện trực 

tuyến, nơi một giảng viên BSI 

chuyên nghiệp tổ chức một lớp học 

ảo.

Các khóa đào tạo giới thiệu về BIM

• Các nguyên tắc cơ bản về BIM - đưa BIM 

vào thực tiễn

• BIM cộng tác: Trình bày Tóm tắt cho Lãnh 

đạo cấp cao

• BIM hợp tác: Hội thảo cho Lãnh đạo cấp 

cao

• Mô hình thông tin công trình (BIM): Kỹ 

thuật số được xây dựng ở Anh, IoT và các 

thành phố thông minh

Các khóa đào tạo cụ thể về BIM

Hiểu các yêu cầu và thực hành của:

• BIM ISO 19650-2: Chuyển giao dự án

• BIM ISO 19650-3: Quản lý tài sản

• BIM BS 19650-4: Trao đổi thông tin 

• BIM ISO 19650-5: Bảo mật và BIM

• BIM PAS 1192-6: Sức khỏe và An toàn

Tìmhiểuthêmthôngtin và đăngkýlớp

học: bsigroup.com/training

Use ‘Select Topic’ in the search bar  to 

see all BIM – BuildingInformation  

Modelling training courses

Khi hoàn cảnh cho phép, đào 

tạo trực tiếp trên lớp sẽ có sẵn, 

hoặc bạn có thể chọn có các 

khóa học dành riêng cho nhân 

viên trong tổ chức của bạn - trực 

tuyến hoặc nội bộ tại cơ sở của 

bạn.
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Trong suốt khóa học của bạn

Bạn sẽ sử dụng cổng để truy cập tài liệu của mình

trong suốt khóa đào tạo - thường là sự kết hợp của

các trang trình bày, ghi chú và hoạt động. Đây là tài

lliệu cho bạn lưu giữ để bạn có thể tham khảo ghi

chú của bạn trong tương lai.

Trong suốt thời gian của khóa học, bạn cũng sẽ có

quyền truy cập vào một bản sao tiêu chuẩn cho

mượn nếu đó là cơ sở của khóa học của bạn. Nó

sẽ hết hạn vào cuối khóa học của bạn, vì vậy bạn

nên có bản sao của riêng mình để tham khảo và

chú thích.

Sau khóa học của bạn

Hầu hết các khóa học BSI hiện có một kỳ kiểm tra

liên quan, đặc biệt nếu đây là một phần của xác

nhận trình độ. Bạn sẽ truy cập vào bài kiểm tra của

mình thông qua cổng sau khi khóa học của bạn

hoàn thành. Bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn ở

đây - hầu hết các bài kiểm tra đều bao gồm thực

hiện lại miễn phí trong thời hạn 30 ngày. Đảm bảo

rằng bạn đang ở một nơi nào đó yên tĩnh và có kết

nối internet tốt trước khi bắt đầu, vì đó là thời gian

được giành cho bạn khi bắt đầu.

Chào mừngđếnvới cổng thông tin học tập trực tuyến của bạn

Chúc mừng thành công của bạn

Khi bạn đã hoàn thành thành công khóa học và bài

đánh giá của mình, bạn sẽ truy cập vào chứng chỉ

BSI của mình từ cổng thông tin.

Nhiều học viên của chúng tôi muốn ăn mừng thành

công của họ bằng cách chia sẻ tin tức với mạng của

họ, chẳng hạn như trên phương tiện truyền thông

xã hội.

Chứng chỉ - Dấu Tín nhiệm BSI

(BSI Mark of Trust) của bạn

Nếu khóa học của bạn là một phần của

chứng chỉ BSI, thì cổng thông tin là nơi bạn

sẽ liên kết các khóa học của mình với nhau

và khi hoàn thành thành công, đây là nơi bạn

sẽ tải xuống Mark of Trust của mình.

Sau khi đăng ký khóa đào tạo BSI, 

bạn sẽ có quyền truy cập vào cổng 

học tập trực tuyến, nơi bạn có thể 

quản lý chương trình đào tạo của 

mình.

Trước khóa học của bạn

Các khóa học do giảng viên hướng dẫn - tại một địa

điểm hoặc trong một lớp học ảo

Cổng thông tin là nơi bạn sẽ tìm hiểu tất cả về khóa học

do giảng viên hướng dẫn của mình và cách tham gia -

với hướng dẫn đến địa điểm hoặc các lời khuyên về

cách chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học ảo của bạn.

Bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm về giảng viên của mình và

đối với một số khóa học, có thể có một số bài đọc trước

khóa học.

Bảng câu hỏi trước khóa học quan trọng đối với cả bạn

và mục tiêu học tập của bạn - chúng tôi sẽ yêu cầu bạn

đánh giá kiến thức và sự tự tin của mình để khóa học

diễn ra đúng tốc độ cho tất cả những người tham dự và

bạn có thể sử dụng nó để phản ánh những gì bạn đã

đạt được.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang tham gia một lớp học ảo,

điều quan trọng là phải kiểm tra trước để đảm bảo rằng

kết nối, âm thanh và máy ảnh của bạn đều hoạt động

để bạn có thể tận dụng tối đa trải nghiệm.

Các khóa học trực tuyến và mô phỏng.

Cổng thông tin là nơi bạn sẽ truy cập tài liệu khóa học

của mình để tự học theo nhịp độ của riêng bạn.

* Áp dụng cho các khóa học do giảng viên hướng dẫn
7
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Trước khóa học của bạn Trong suốt khóa học của bạn Sau khóa học của bạn
Chúc Mừng 

thành công của bạn Tiếp theo là gì?

Giới thiệu 
giảng viên 
của bạn*

Liên kết 

đến 

chứng 

chỉ

Tải xuống 

chứng chỉ 

của bạn

Bài kiểm 

tra của 

bạn

Ghi chú 
và hoạt 
động

Tài liệu 
khóa học 
của bạn

Đăng 

nhập

Đăng ký 
khóa học 
của bạn

Theo dõi và tải 
xuống Dấu Tín 
nhiệm về 
chứng chỉ của 
bạn

Đề xuất khóa học 
tiếp theo của bạn

Bảng câu 
hỏi trước 
khóa học

Giới thiệu về 
khóa học của 
bạn bao gồm 
cách tham gia

Đọc trước 
khóa học

Tham gia 
khóa học 
của bạn
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Chứng nhận tổ chức cho BIM

• Một 'giấy thông hành toàn cầu', sử dụng mạng

lưới văn phòng khu vực rộng khắp của BSI và

mở ra cơ hội tiếp cận thị trường trên toàn thế

giới

• Đang được các tổ chức lớn nhỏ trên toàn cầu

áp dụng. Từ chính phủ quản lý cơ sở hạ tầng,

đến kiến trúc sư, tư vấn thiết kế, nhà thầu chính

và phụ và các tổ chức quản lý tài sản. Tất cả

đều sử dụng chứng nhận BSI Kitemark của họ

để làm bằng chứng cho việc họ đã áp dụng

phương pháp thực hành tốt nhất được công

nhận trong ngành.

• Là mô-đun, từ thiết kế và xây dựng, quản lý tài

sản đến vòng đời tài sản, chứng nhận BSI

Kitemark dựa trên việc bạn cung cấp BIM theo

các dịch vụ mà bạn cung cấp trong vòng đời tài

sản.

• Phù hợp với chứng nhận hệ thống hiện có và sử

dụng một ngôn ngữ chung để dễ hiểu

Chứng nhận và 

hơn thế nữa

Khi tổ chức của bạn đã 

đạt được chứng nhận, 

các chuyến thăm giám 

sát hàng năm sẽ đảm 

bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn mới nhất.

Tiêu chuẩn BIM 
Mua và đọc các 

tiêu chuẩn BIM

Xác nhận nănglực
Đạt được ChứngnhậnXác

nhậnnănglựccủaBSI về

Thôngtin dựánhoặc 

Thông tin tài sản để xác 

nhận việc học của bạn 

thông qua sự kết hợp giữa 

học tập và đánh giá. Bạn 

cũng có thể chọn trở thành 

Chuyên gia được Chứng 

nhận.

Đào tạo cụ thể
Hiểu các yêu cầu và 

thực hành của ISO 

19650-2 ISO 19650-3, ISO 

19650-4, ISO

19650-5, PAS1192-6

Đào tạo giới thiệu
Hội thảo quản lý cấp 

cao BIM cộng tác * hoặc 

Hội thảo quản lý cấp 

cao

Các nguyên tắc cơ bản 

về BIM - Đưa BIM vào 

thực tiễn

Hành trình BIM ở BSI

Đánh giá thực trạng

Đánh giá tùy chọn để 

xác định bất kỳ khoảng 

cách nào trong tài liệu 

theo yêu cầu của tiêu 

chuẩn.

Tiêu chuẩn Tập hợp các 

đào tạo

Tập hợp các 

Chứng nhận
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Đào tạo BIM cho doanh nghiệp của bạn

Các điểm cần xem xét

• Các nhóm hoặc nhà cung cấp của bạn có

trình độ kiến thức chính xác không?

• Tổ chức của bạn có rất nhiều kiến thức tốt

về BIM nhưng không phải ở khắp mọi nơi?

• Bạn đang hướng tới chứng nhận tổ chức

cho BIM?

Hãy đăng ký ngay hôm nay:

bsigroup.com/training

Dành cho Người quản lý BIM, Người 

quản lý dự án, nhóm thực hiện và bất 

kỳ ai muốn nâng cao kiến thức của 

họ về BIM.

Trên

82%

trong số những người trả lời khảo 

sát cho biết họ sẽ được hưởng lợi 

từ việc đào tạo về BIM

Các tổ chức có mức 

độ nhận thức khác 

nhau về BIM. Để 

giúp bạn chuẩn bị, 

đào tạo là chìa khóa
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Quản lý môi trường không còn là một lựa chọn đạo

đức mà là một nhu cầu kinh doanh cần thiết. Các

tổ chức nhận ra lợi ích của mô hình bền vững có vị

trí tốt nhất để phát triển trong điều kiện môi trường

thay đổi. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:

2015 giúp bạn thúc đẩy tăng trưởng bền vững,

kích thích sự đổi mới và tiếp cận với các thị trường

mới.

Yêu cầu

Thựchiện

Người thực hiện chính

Đánh giá viên nội bộ

Đánh giá viên trưởng

Cấp quản lý

Tại BSI, ngày nay chúng tôi luôn đổi mới như cách chúng tôi vẫn luôn làm

- tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực công nghiệp để giúp thế giới

của chúng ta trở thành một nơi an toàn hơn. Vì chúng tôi giúp hình thành

các tiêu chuẩn quốc tế, nên không có ai tốt hơn để giúp đào tạo bạn và

nhân viên của bạn về cách triển khai các hệ thống quản lý để làm cho

doanh nghiệp của bạn an toàn hơn, thành công hơn và linh hoạt hơn.

Ngoài việc cung cấp các bằng cấp và đào tạo về BIM, chúng tôi có nhiều

giải pháp đào tạo mà các công ty làm việc trong lĩnh vực xây dựng và môi

trường xây dựng đang sử dụng để cải thiện hoạt động kinh doanh của họ.

Chúng tôi có thể đào tạo nhân viên của bạn ở tất cả các cấp và giúp bạn

duy trì sự tập trung khi bạn nỗ lực cải tiến liên tục.

Hệ thống quản lý môi trường

– ISO14001
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Hệ thống quản lý chất lượng–

ISO 9001

Hệ thống quản lý và 
đào tạo khác

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng là

yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết để tồn tại và

thành công lâu dài. Có một hệ thống quản lý chất

lượng (QMS) được quốc tế công nhận cho phép

bạn nâng cao kết quả hoạt động của tổ chức, tăng

sự hài lòng của khách hàng và đạt được lợi thế

cạnh tranh.

Yêu cầu

Thựchiện

Người thực hiện chính

Đánh giá viên nội bộ

Đánh giá viên trưởng

Cấp quản lý
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Hệ thống quản lý năng lượng

– ISO 50001

Hệ thống quản lý an toàn thông 

tin– ISO/IEC27001

Hệ thống quản lý an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp – ISO45001

Tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên trên thế giới về

an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001

2018, cung cấp một khuôn khổ để cải thiện sự

an toàn của nhân viên, giảm thiểu rủi ro tại nơi

làm việc và tạo ra các điều kiện làm việc tốt

hơn, an toàn hơn trên toàn thế giới.

Yêu cầu

Thựchiện

Người thực hiện chính

Đánh giá viên nội bộ

Đánh giá viên trưởng

Cấp quản lý

Cho dù bạn quan tâm đến việc chứng nhận ISO

50001 để giảm chi phí, tuân thủ luật pháp hay

tăng tính bền vững của mình, thì việc thực hiện

tiêu chuẩn sẽ cung cấp một cách tiếp cận có hệ

thống để đạt được cả ba. Các khóa đào tạo của

chúng tôi được thiết kế để giúp bạn hiểu và tự tin

triển khai hệ thống quản lý năng lượng dựa trên

ISO 50001. Với việc đào tạo, bạn có thể tiết kiệm

nhiều hơn trong khi tránh những sai lầm phổ biến.

Yêu cầu

Thựchiện

Người thực hiện chính

Đánh giá viên nội bộ

Đánh giá viên trưởng

Cấp quản lý

Tìm hiểu cách quản lý bảo mật thông tin bằng cách

đào tạo với các chuyên gia của chúng tôi. ISO / IEC

27001: 2013 là tiêu chuẩn quốc tế hiện hành đưa ra

các yêu cầu để thiết lập, thực hiện và cải tiến liên tục

hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Kể từ khi

ra đời vào đầu những năm 1990, các tiêu chuẩn an

toàn thông tin toàn cầu đã phát triển về mức độ

nghiêm ngặt và được công nhận. Vì vậy, cũng có

các mối đe dọa bảo mật thông tin và cách tốt nhất

để quản lý chúng. Tiêu chuẩn này phản ánh thông lệ

tốt nhất hiện tại về quản lý an toàn thông tin. Nó

cung cấp các khuyến nghị cụ thể để giúp bạn thiết

lập ISMS, giám sát hoạt động của nó và thực hiện

các cải tiến khi cần thiết. Nó cũng cho phép đánh giá

bên ngoài và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn

thông tin của một tổ chức.

Yêu cầu 

Thực hiện 

Người thực hiện chính 

Đánh giá viên nội bộ  

Đánh giá viên trưởng 

Cấp quản lý

Hệ thống quản lý kinh doanh liên 

tục– ISO22301

Tìm hiểu cách thiết lập một hệ thống quản lý kinh

doanh liên tục trong tổ chức của bạn và làm rõ các

vai trò và tráchnhiệm trong quá trìnhgián đoạn. Bạn

có thể giảm thiểu thời gian chết, tăng tốc thời gian

khôi phục và trấn an khách hàng bằng hệ thống

quản lý ISO22301củamình.

Yêu cầu

Thựchiện

Người thực hiện chính

Đánh giá viên nội bộ

Đánh giá viên trưởng

Cấp quản lý
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Đào tạo được chuyển giao theo cách bạn muốn

Đàotạo trực tuyếnđểhoàn toàn linhhoạt

• Đào tạo trực tuyến có thể giúp bạn nuôi dưỡng nhân tài

từ trong tổ chức của mình, từ bất cứ nơi nào bạn ở.

• Được tổ chức trong các lớp học ảo, bạn có thể tương

tác với các giảng viên và với nhau, để giúp gắn kết các

phương pháp hay nhất đúng cách vào tổ chức của bạn

và đảm bảo bạn đã sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào.

• Bạn có thể học ở bất kỳ đâu trên thế giới mà vẫn được

hưởng lợi từ kiến thức chuyên môn đáng tin cậy, tất cả

đều có ngôn ngữ và vào thời điểm phù hợp với bạn.

• Và không cần phải đi lại, đào tạo trực tuyến cũng giúp tất

cả chúng ta bền vững hơn trong cách chúng ta làm việc.

• Bạn có thể tham gia các khóa đào tạo trực tuyến của

chúng tôi với các học viên từ các tổ chức khác, nơi bạn

sẽ nối mạng, kết nối và học hỏi từ kinh nghiệm được chia

sẻ.

• Hoặc một giảng viên BSI chuyên nghiệp có thể điều

hành cùng một khóa học dành riêng cho tổ chức của

bạn, vì vậy, bạn được hưởng lợi trực tiếp từ phương

pháp tiếp cận nhất quán, linh hoạt mang lại sự phát triển

cá nhân cho đồng nghiệp của bạn, bất kể họ ở đâu.

• Trải nghiệm tương tác sử dụng các kỹ thuật học tập

giống như các khóa học trên lớp, với các hoạt động, đột

phá, làm việc nhóm và thảo luận, vì vậy bạn sẽ có được

giá trị, kỹ năng, kiến thức và kết quả học tập như nhau.

Việc đào tạo hiếm khi là nhu cầu

một lần và BSI có thể giúp bạn theo

từngbướccủacuộc hành trình.

Từ nhu cầu đào tạo hàng ngày đến

phát triển và hỗ trợ kỹ năng liên tục,

chúng tôi cung cấp các chương

trình đào tạo cho toàn doanh

nghiệp. Tùy thuộc vào yêu cầu của

bạn, chúng tôi có thể cung cấp đào

tạoqua mànhình máy tínhcủabạn,

bất kểvị trícủabạn.

BSI-đối tác mà bạn lựa chọn

Làm việc tại 195 quốc gia, chúng tôi tự hào về chuyên

môn, tính chính trực và tính chuyên nghiệp của nhân

viên. Chúng tôi giúp khách hàng 'biến sự xuất sắc trở

thành thói quen' và mong muốn trở thành đối tác kinh

doanh được lựa chọn.

Chúng tôi cung cấp một danh mục đa dạng các tiêu

chuẩn, chứng chỉ và đào tạo, chứng nhận, tư vấn và

các giải pháp chuỗi cung ứng để cải tiến kết quả hoạt

động kinh doanh. Các giải pháp của BSI có thể giúp

các tổ chức cải tiến kết quả hoạt động, quản lý chất

lượng và rủi ro, bảo vệ thương hiệu và tạo nền tảng

cho Khả năng thích ứng của Tổ chức.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn.

Bảnsao tiêuchuẩncủabạn

Đối với các khóa đào tạo dựa trên tiêu chuẩn, bạn sẽ

được cấp một bản sao tiêu chuẩn cho mượn trong suốt

thời gian khóa học của mình. Chúng tôi khuyên bạn

nên làm quen với nội dung của tiêu chuẩn trước khóa

học và có thể có lợi khi mang theo bản sao của riêng

bạn để bạn có thể thêm ghi chú nếu muốn.

Điều kiện tiên quyết

Một số khóa học của chúng tôi có các điều kiện tiên

quyết cụ thể - thường thì việc có kiến thức làm việc

theo tiêu chuẩn là một điểm khởi đầu tốt. Để đảm

bảo rằng bạn và các học viên khác trong khóa học

của bạn nhận được giá trị tốt nhất từ giảng viên của

bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng các tiêu chí

đầu vào.

Vui lòng nói chuyện với một trong những cố vấn của

chúng tôi nếu bạn không chắc chắn về điều đó.
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