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Management rizik
Každá činnost, každé zařízení a každý pracovník ve Vaší organizaci s sebou nese určitá bezpečnostní
rizika, která se nevyplácí podcenit. Mohou Vám v konečném důsledku způsobit značné finanční ztráty,
poškození dobrého jména společnosti a v krajním případě i likvidaci celé organizace. Na základě našich
téměř dvacetiletých zkušeností v oblasti řízení bezpečnostních rizik Vám rádi pomůžeme snížit Vaše
bezpečnostní rizika na přijatelnou hranici a ochránit tak Váš byznys.

Metodiky managementu rizik
• What if
• RiskCAP
• COBRA
•

CRAM

Proces řízení bezpečnostních rizik zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití
logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze,
vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených
s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým
Management rizik jsme úspěšně zavedli v
způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a
maximalizovat zisky.
• malých firmách
• středních firmách

• Deplhi

Při řízení bezpečnostních rizik vycházíme z mezinárodně
platného standardu při řízení rizik ISO 27005, který
výstižně a přesně definuje všechny podstatné a dílčí kroky
pro správné řízení procesu řízení rizik, aniž by však zmiňoval konkrétní technologii či
nástroj, čímž zajišťuje aplikovatelnost procesu na všechny typy organizací.

“
”

• velkých firmých
• státní správě
• nadnárodních korporacích

Ten kdo tvrdí, že jeho organizace nemá bezpečnostní rizika, buď záměrně
nemluví pravdu nebo žije v nevědomí.

Přínosy řízení bezpečnostních rizik
Fungující a vhodně dokumentovaný proces řízení rizik odpovídající přesně Vašim podmínkám, který
zároveň splňuje požadavky současných bezpečnostních standardů definovaných mezinárodně platnými
normami a metodikami pro řízení rizik.
Kvalifikovaný pohled na bezpečnostní rizika Vaší organizace prostřednictvím našich expertů v oblasti řízení
rizik, kteří mají zkušenosti s celou škálou podnikových ERP a CRM systémů, stejně jako s bezpečnostními
riziky v malých, středních a velkých firmách, popř. státní správě.
Konzistentnost hodnotících kritérií v průběhu celého procesu analýzy rizik zajištěnou specializovaným
softwarem, který byl námi vyvinut na základě mnohaletých zkušeností.
Proškolení pracovníci v oblasti řízení bezpečnostních rizik.
Srozumitelně zpracované výstupy s jasně definovanými riziky a na základě našich zkušeností navržené
možnosti pro snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň.
Řízení ochrany významných aktiv organizace.
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