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Information technology – Service management –
Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

Technologies de l,information – Gestion des services –
Partie 6: Exigences pour les organismes procédant a l'audit et a la certification des systemes de
management de la gestion des services

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO/IEC 20000- 6:2017. Má stejný status
jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO/IEC 20000- 6:2017. It
has the same status as the official version.

Anotace obsahu

ISO/IEC 20000- 6 definuje požadavky a poskytuje návod certifikačním orgánům provádějícím audit
a certifikaci SMS systémů podle ISO/IEC 20000-1. Norma nemění požadavky definované
v ISO/IEC 20000-1. Tuto normu mohou také používat akreditační orgány pro akreditaci
certifikačních orgánů. Certifikační orgány, které certifikují SMS systémy, by měli být schopni
prokázat splnění požadavků definovaných jak v ISO/IEC 17021-1, tak i v této normě.
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