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Az ACE Network Zrt. vezetése és munkatársai elköteleztük magunkat a minőségi, valamint az információk vé-

delmét biztosító munkavégzés megteremtése mellett, melyet az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és 

az MSZ ISO/IEC 27001 információbiztonsági szabvány és MSZ ISO 37001:2019 antikorrupciós irányítási szab-

vány követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével is 

bizonyít. Legfontosabb célunk ügyfeleink, valamint a szervezet további érdekelt felei által támasztott szükségle-

teinek, igényeinek kielégítése, megelégedettségük fokozása, biztosítva így a szervezet sikeres működését, és 

stratégiai céljainak megvalósítását.  

Az ACE Network Zrt. egyike a kevés számú, legmagasabban minősített hazai Cisco GOLD partnereknek. aki 

saját jogon nyújthatnak ú.n. Partner Support Services szolgáltatást. Advanced SP Architecture, Advanced Unifi-

ed Comuting Architecture, Advanced Security Architecture, Advanced Collaboration Architecture, Advanced 

Enterprise Networks Architecture, Umbrella Managed Service Provider, DUO Managed Service Provider, Meraki 

Vaule Added Reseller specializációval, szakemberekkel és ezekhez kapcsolódó magyarországi közepes és nagy-

vállalati (enterprise) szintű élő szerződéses referenciákkal rendelkezünk. 

A fő fókuszban levő Cisco mellett a német DataCenter Group adatközponti alapinfrastruktúra megoldásait imp-

lementáljuk Magyarországon, valamint F5 Networks, DELL-EMC, KEMP, Cisco-Meraki, IXIA, Veeam és HPE-

Aruba gyártók termékeivel foglalkozunk. Fókusz területeinken igyekszünk folyamatosan tanulni, fejleszteni a 

tudásunkat egyben fontosnak tartjuk, hogy ezen ismereteinket az Ügyfeleinkkel is folyamatosan megosszuk. 

Vezetőink és munkatársaink a teljes működésre vonatkozóan alkalmazzák a kockázatalapú gondolkodást, annak 

céljából, hogy minden olyan kockázatot és lehetőséget azonosítani lehessen, amik befolyásolják a szervezet 

stratégiáját, és az ügyfelek, érdekelt felek elvárásainak való megfelelést.  

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink elkötelezettek legyenek munkájuk, a cég és az ügyfelek iránt, így mű-

ködési rendszerünk kialakításánál a velük való együttműködést is az információbiztonsági szempontokra és a 

lojalitásra alapozva alakítottuk ki. 

Kiemelten kezeljük a fejlesztési és kereskedelmi információkat, valamint ügyfeleink adatainak védelmét a bi-

zalmasság és a sértetlenség tekintetében. 

Az adat- és információvédelmi rendszerünk által megfogalmazott, valamint a minőségi működéshez kapcsolódó 

elvárásokat a kiemelt fontosságú beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal is megismertetjük. Elvárjuk tőlük, hogy 

ők is a követelményeket betartva végezzék munkájukat. 

Az ACE Network Zrt. vezetése és munkatársai aktívan részt vesznek a minőségi munkavégzés folyamatos töké-

letesítésében. Minden munkatársunk elkötelezett a jogi és belső szabályozások betartásáért a minőségirányítási 

rendszer folyamatos tökéletesítése érdekében. 
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