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Repozytorium (Repository)
Proces zarządzania Dokumentacją w organizacji obsługiwany jest przez dedykowany moduł Repozytorium (Repository)
będący częścią Platformy BCMLogic. W module tym możliwe jest również projektowanie szablonów raportów, a także
znajduje się w nim lista wszystkich załączników dodanych w systemie.

Główne korzyści


Zarządzania dokumentacją
dostępną na platformie
BCMLogic



Proste zarządzanie workflow
obiegu i akceptacji
dokumentów



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



Platforma BCMLogic spełnia
standard bezpieczeństwa
ISO27001:2005



Automatyczna kontrola
spójności i aktualności danych



Wbudowany system
powiadamiania wspólny dla
całej platformy BCMLogic

Zarządzanie dokumentacją to jedno, wspólne dla całej platformy repozytorium.
Moduł ułatwia grupową pracę nad dokumentami, wersjonowanie zmian,
archiwizowanie wersji oraz workflow obiegu.

Akceptacja możliwa jest na n – poziomach definiowanych niezależnie dla
dokumentów.

Na poziomie każdego dokumentu możliwe jest zdefiniowanie uprawnień:
 „Odczyt” - do pobrania aktualnej wersji (dla grupy znajdującej się w roli)
 „Zapis” - do edycji (dla grupy znajdującej się w roli)
 „-” – brak dostępu (dla grupy znajdującej się w roli)
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Dodatkowe korzyści


Zawarta metodyka zgodna z
najlepszymi standardami na
rynku



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

W zależności od tego, czy uprawnienia mają być nadane w celu odczytu bądź zapisu
dokumentu, powinna zostać wybrana odpowiednia opcja.
Notyfikacje wspólny dla całej Platformy silnik powiadomień. System w oparciu o
definiowalne szablony generuje automatyczne przypominania i zawiadomienia o
zdarzeniach w całym cyklu życia dokumentów.

Szablony służą do generowania raportów w formie dokumentów, np. do Analizy BIA
lub Testów. Istnieje możliwość tagowania dokumentów oraz dynamicznej generacji
ich w oparciu o dowolnie zaprojektowane szablony, co pozwala na przejrzystość w
zarządzaniu dokumentacją. Wykorzystywany jest tu mechanizm dokumentacji
dynamicznej, która jest automatycznie aktualizowana na podstawie zmieniających się
w systemie danych.

Załączniki to repozytorium wszystkich załączników dodanych w aplikacji BCM w
innych modułach, np. do Analizy BIA lub Testów.
Wykorzystanie:
 dokumenty operacyjne,
 raportów z testów, kontroli zasobów krytycznych, przeglądów BIA,
 przechowywanie załączników do Ryzyka, Planów postępowania z ryzykiem,
Testów, BIA, Incydentów

Narzędzie dostępne online. Na życzenie Klienta wystawiamy demo.
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