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Az üzletmenet-folytonosság egy olyan tevékenység, mely
a szervezet egészét fogja össze.
Célja, hogy egy esetlegesen bekövetkező nem várt
eseményt a vállalat fel tudja ismerni, hatását fel tudja
mérni, a fenyegetések eredményes kezelésére
válaszlépéseket tudjon kidolgozni.
Mindezt annak érdekében, hogy a szervezet folyamatai a
lehető legkisebb mértékben sérüljenek, az anyagi és
reputációs veszteség minimális legyen.

Költségcsökkentés

Döntési képesség

Megoldás

A megelőzés
költséghatékonyabb, mint a
helyreállítás

A krízishelyzet alatti
döntéshozatalt a minimumra
csökkenti.

Alternatívákat állít fel a
kritikus üzleti folyamatok
folytatására.

Miért van szükség üzletmenet-folytonosságra?
Hogy megvédjük a márkát és a hírnevünket, amelyek a folyamatos, jó minőségű
szolgáltatástól függenek;
Hogy hatékony és magabiztos vállalati iránymutatást tudjunk nyújtani még a váratlan
helyzetekben is;
Hogy minimalizáljuk a pénzügyi veszteségeket ami az üzlet leállása, vagy annak nem
hatékony katasztrófa-helyreállítása miatt következne be;
Hogy megtartsuk a piaci részesedésünket, melynek kulcsa lehet a folyamatos, azonos
minőségű rendszerszolgáltatás, biztonság és megbízhatóság;
Hogy a vásárlói igényeket kielégítsük – a fogyasztói bizalom elengedhetetlen a
széleskörű ügyfélbázis kialakításához és megtartásához.
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Üzletmenet-folytonossági szolgáltatásaink
Gyakorlott tanácsadóink a saját BCMS módszertanunk és az ISO22301:2019
nemzetközi szabvány alapján az alábbi feladatokban nyújtanak segítséget:

Tanácsadás

Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer bevezetése és a vállalat tanúsító auditra
való felkészítése az ISO22301:2019 nemzetközi szabvány alapján
Egyes BCMS részterületek felmérése, kialakítása, auditálása
Üzletmenet-folytonosság működtetése üzletmenet-folytonossági felelősként
Üzletmenet-folytonossági felelős támogatása a BCMS működtetésében

Kihelyezett
BC felelős

Az
üzletmenet-folytonossági
tevékenységek
tervezésének,
szervezésének,
koordinálásának és ellenőrzésének irányítása
A szervezet kritikus folyamataira, elektronikus információs rendszereire
vonatkozó üzletmenet-folytonossági szabályzat elkészítése/felülvizsgálata
A szervezet kritikus folyamataira veszélyt jelentő szcenáriókra, kritikus elektronikai
rendszereire vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek készítése/felülvizsgálata

Audit

Az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer folyamatos, elvárt szintű és minőségű
működéséhez szükséges időről időre felülvizsgálni a rendszerbe épített kontrollok
megfelelőségét.
Az audit során az ISO22301:2019 nemzetközi szabvány követelményeinek figyelembevételével vizsgáljuk át a BCM hatókörében meghatározott üzleti területeket.
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