Zarządzanie incydentami i sytuacjami
kryzysowymi
Platforma BCMLogic jest narzędziem do kompleksowego zarządzania i obsługi incydentów, awarii
oraz sytuacji kryzysowych. Proces obsługi obejmuje wszystkie incydenty zgłaszane dostępnymi kanałami (email,
formatka online, incydenty z systemów SD) wraz z możliwością eskalacji na poziom BCM gdzie dokonywana jest
dodatkowa analiza wpływu w kontekście utrzymania ciągłości działania.

Główne korzyści


Wsparcie dla całego
procesu Zarządzania
Incydentami w
Organizacji



Dostęp do
poszczególnych części
modułu IM zapewniony
przez mechanizm ról i
uprawnień



Platforma BCMLogic
spełnia standard
bezpieczeństwa
ISO27001:2005



Proste zarządzanie
workflow obiegu i
akceptacji incydentów



Wbudowany system
powiadamiania wspólny
dla całej platformy
BCMLogic

Opis rozwiązania
Moduł Zarządzania Incydentami zapewnia możliwość obsługi incydentów zgłaszanych
przez pracowników lub partnerów w ramach Organizacji. Zgłoszenia mogą być
wysyłane różnymi kanałami (online, mail, mobile) a następnie są automatycznie
klasyfikowane na podstawie wyboru obszaru i kategorii. Każde zgłoszenie otrzymuje
priorytet, i jest przypisywane do właściwych jednostek organizacyjnych i wskazanych
merytorycznie osób.

Wsparcie platformy w zarządzaniu incydentami
Etap planowania:
 zbudowanie predefiniowanych planów zarządzania incydentem i zestawu
domyślnych akcji do wykonania w powiązaniu z klasyfikacją zgłoszenia
 dostosowanie formularzy zgłaszania incydentów
 zarządzanie rejestrami: Obszar, Kategoria, Podkategoria, Priorytet
 definicja domyślnych priorytetów i czasów na rozwiązanie
Etap zarządzania i monitorowania:
 Ekran wiadomości wysyłanych w ramach danego incydentu
 Monitorowanie incydentów i notyfikacje o datach wygasania
 Możliwość eskalacji incydentów na poziom BCM
 Widok incydentów w centrum zarządzania sytuacją awaryjną
Raportowanie:
 Raportowanie: raporty i diagramy
 Statystki incydentów względem statusu, priorytetu i źródeł
 Szablony dokumentacji i raportów
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Dodatkowe korzyści

Dodatkowe funkcjonalności



Zawarta metodyka
zgodna z najlepszymi
standardami na rynku



Szybsze i efektywniejsze
podejmowanie decyzji
w oparciu o dane w
czasie rzeczywistym

Notyfikacje to wspólny dla całej Platformy BCMLogic silnik powiadomień. System w
oparciu o definiowalne szablony generuje automatyczne przypominania i
zawiadomienia o zdarzeniach w całym cyklu życia incydentów.
Workflow to wspólny dla całej Platformy BCMLogic silnik powiadomień. Incydent po
sklasyfikowaniu zostaje skierowany do akceptacji. Po skierowaniu incydentu do
akceptacji użytkownicy wskazani w ścieżce akceptacji otrzymują powiadomienie o
oczekującym zadaniu do akceptacji.
Raporty to zestaw paneli operacyjnych dostarczających informację zarządczą,
umożliwiających pomiar wskaźników KPI gotowości organizacji oraz zgodności ze
strategią lub regulacjami.

Eskalacja na poziom BCM - Incydent eskalowany na poziom BCM zostaje oznaczony na
liście incydentów znaczkiem BCM, jest on jednocześnie linkiem do zarządzania sytuacją
awaryjną wynikającą z danego incydentu. Widok do zarządzania sytuacją awaryjną
wskazuje wszystkie powiazania incydentu wraz z przypisanymi procedurami
postępowania. W realiach permanentnej zmiany, rosnącej potrzeby szybszego i
tańszego dostarczania usług IT dla biznesu oraz dynamicznie zmieniających się
czynników rynkowych i sytuacji na zewnątrz firmy, zarządzanie w czasie rzeczywistym
na styku biznes - IT staje się koniecznością.
Już dziś skontaktuj się z BCMLogic, aby dowiedzieć się jak nasze rozwiązania mogą
wesprzeć Twój biznes. Narzędzie jest dostępne online, na życzenie Klienta dostarczmy
wersję demo.

BCMLogic Solutions Sp z o.o.
Ul. Madalińskiego 20 /1b
02-513 Warszawa
biuro@bcmlogic.com

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Pulkiewicz
Tel. +48 608 286 138
krzysztof.pulkiewicz@bcmlogic.com

