
 

 

        ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPARTE O DANE 

 

 

Identyfikacja, ocena i ograniczenie ryzyka online 

 

Połączenie informacji o ryzykach, incydentach i planach BCP 
Im więcej informacji tym bardziej wiarygodne szacunki i bardziej adekwatna reakcja na zdarzenia 

BCMLogic posiada wszystko co potrzebne do Zarządzania Ryzykiem: listę zasobów, osób i procesów, możliwość opisania 
przyczyn ryzyka, wybór strategii, przypisanie planów postępowania oraz raportowanie i monitorowanie. Oferuje jednak 
znacznie więcej. Integracja z informacjami o incydentach, analizie BIA i planach BCP pozwala na jeszcze lepsze urealnienie 
oceny ryzyka. Poziom prawdopodobieństwa może być ustawiany na podstawie liczby incydentów, które dotyczyły danego 
procesu czy zasobu. Zarejestrowane skutki incydentów umożliwiają  weryfikację wcześniej przyjętych skutków 
materializacji ryzyka. BIA  daje nam informację co tak naprawdę jest kluczowe dla organizacji pod kątem oceny ryzyk. 
 

Kontrola nad planami 
postępowania 

Przydzielanie, akceptacja i 
monitorowanie  

Plany postępowania to praktycznie dodatkowy 
podmoduł. Z jednej strony zintegrowany z listą 
ryzyk, a z drugiej posiadający własny 
Workflow, powiadomienia i przypomnienia, 
gwarantujący automatyzację pełnego cyklu 
życia od planu do gotowego zabezpieczenia, 
pozwalający na monitorowanie wykonania.  

Spójne zarządzanie ryzykiem w organizacji 
Od oceny zasobu po globalne ryzyka w całej organizacji 

BCMLogic to analiza ryzyka na różnych poziomach: od systemu IT czy 
lokalizacji, poprzez różne systemy zarządzania (BCM, Zgodność, 
Bezpieczeństwo informacji itd.) po ryzyka operacyjne na poziomie 
jednostek, całej firmy lub międzynarodowej korporacji. System zapewnia 
izolację poszczególnych poziomów i kategorii, ale nie wyklucza spójnego 
przepływu na wyższe poziomy. Jeśli administrator kluczowej lokalizacji 
zdiagnozuje poważne ryzyko mające wpływ na procesy biznesowe, 
wówczas informacja ta może być propagowana dalej. W zależności od 
rodzaju i poziomu ryzyka użytkownicy korzystają z najbardziej 
odpowiednich formularzy i ekranów aplikacji. 

 



 

Korzyści 
▪ Wsparcie dla całego procesu 

Zarządzania Ryzykiem              
w Organizacji 

▪ Konfigurowalny mechanizm 
zarządzania procesem 
zgłaszania, weryfikacji               
i akceptacji ryzyka 

▪ Analizy wpływu ryzyka na 
obszary działania 
przedsiębiorstwa oraz cele 
strategiczne 

▪ Definiowanie dowolnej liczby 
algorytmów wyliczania 
wartości kluczowych 
wskaźników ryzyka  

▪ Zawarta metodyka zgodna z 
najlepszymi standardami na 
rynku* 

▪ Platforma obejmuje kilka 
podejść do analizy ryzyka,        
w tym metody oparte na 
rejestrach zagrożeń i 
podatności 

▪ Możliwość określenia korelacji 
pomiędzy ryzykiem 

▪ Automatyczna kontrola 
spójności i aktualności danych 

▪ Zarządzanie Planami 
Postępowania z Ryzykiem         
i realizowanymi w nich 
zabezpieczeniami 

▪ Automatyzacja procesu 
harmonogramowania i 
monitorowanie realizacji 
czynności kontrolnych dla 
istniejących zabezpieczeń 

 
*nasze rozwiązanie oferujemy z 
predefiniowaną metodyką oraz 
rejestrami zagrożeń, podatności, typów 
ryzyka, typowych zabezpieczeń i kontroli 
etc. 

Wybrane funkcje i elementy modułu RM 
Identyfikacja i ocena ryzyka Każde ryzyko opisane jest kartą ryzyka, w ramach 

której istnieje możliwość m.in. zdefiniowania celów/wymagań, jakie należy 

osiągnąć/spełnić, aby uzyskać oczekiwany 

poziom ryzyka, możliwość wskazania 

skutków zmaterializowania się ryzyka pod 

kątem wpływu na określony obszar             

w organizacji, a także funkcja określenia 

opcji i planu postępowania z ryzykiem.  

 Powiązanie ryzyka z zasobami i procesami - dla każdego ryzyka możliwe jest 

zdefiniowanie wpływu na zasoby i procesy w ramach wspólnych dla całej platformy 

rejestrów. Jednocześnie możliwe jest przeprowadzanie dedykowanej analizy ryzyka dla 

konkretnego zasobu.  

Postępowanie z ryzykiem – plan postępowania z ryzykiem to podsumowanie 

aktualnego statusu akcji w planie obniżenia ryzyka oraz dodatkowe funkcje 

obejmujące pełne planowanie i audytowanie listy ryzyka w odniesieniu do przyjętego 

standardu. Plan postępowania z ryzykiem przedstawia, jakie zabezpieczenia będą 

zastosowane w celu ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka oraz kto, w jakim zakresie 

oraz terminie jest odpowiedzialny za ich wdrożenie. Mechanizmy kontrolne 

(zabezpieczenie) są to elementy systemu zarządzania ryzykiem mające ograniczyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub zniwelować skutki zaistniałego ryzyka. 

Raportowanie ryzyka – system oferuje zestaw paneli operacyjnych dostarczających 

informację zarządczą, umożliwiających pomiar wskaźników KRI, wizualizację macierzy 

ryzyka czy utworzenie gotowych raportów na bazie szablonów.  

Analityka ryzyka – identyfikacja i analiza ryzyka 

to początek procesu. Naszym zdaniem 

najważniejsze w procesie zarządzania ryzykiem 

jest odpowiednie wnioskowanie i wsparcie            

w podejmowaniu bieżących decyzji. Temu służą 

narzędzia analityczne: 

▪ Biblioteka KRI z możliwością połączenia wskaźników z danymi zbieranymi w ramach 
platformy (incydenty, awarie etc.) oraz z innych systemów. 

▪ Wartości wskaźników KRI mogą być również wyliczane na podstawie informacji  
zbieranych od użytkowników  

▪ Raporty analityczne, wizualizacja danych i eksport do MS Excel 
▪ Pulpity ryzyka dedykowany dla roli/grupy (Zarząd, RN, dyrektorzy obszarów) 

 

Więcej informacji: www.bcmlogic.com  
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