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Business Continuity Management
Zajištění kontinuity činností organizace a připravenost na zvládání havarijních situací je nezbytnou
součástí každé dobře fungující organizace. Business Continuity Management (dále jen BCM) však
nepokrývá pouze IT, ale všechny významné podnikové procesy a činnosti. Naši zkušení konzultanti vám
pomohou tyto kritické procesy analyzovat a sestavit havarijní plány zajištění jejich kontinuity, stejně
jako plány obnovy pro výpadek kritické ICT infrastruktury.

Služba obsahuje
• provedení Business Impact Analýzy
• stanovení strategie BCM
• nastavení procesu plánování Business Continuity
• nastavení procesu plánování Distater Recovery

Mezi nejčastější příčiny přerušení kontinuity
činností organizace patří technická selhání
(výpadek dodávek energie, selhání technického
nebo programového vybavení), přírodní živly
(požár, povodeň), lidský faktor (hrozby úmyslné i
neúmyslné – chyby uživatelů, podvody, krádeže,
napadení IS) apod.

Základem je správné nastavení metodiky
pro určení kritických procesů organizace a
kritické infrastruktury, která tyto procesy
zajišťuje. Na základě zkušeností z nadnárodních korporací, státních organizací a velkých firem Vám poskytneme
prostřednictvím námi vyvinutého systému kvalifikovanou pomoc s určením kritických procesů, kritické
infrastruktury a pomůžeme s vytvořením vhodných havarijních plánů a plánů obnovy, které odpovídají vašim
podmínkám.

V této oblasti, více než kde jinde, platí, že prevence je důležitá a zejména méně
“ nákladná
než následné odstraňování škod.
Přínosy BCM
Fungující a vhodně dokumentovaný proces odpovídající přesně Vašim podmínkám, který zároveň splňuje
požadavky současných bezpečnostních standardů definovaných mezinárodně platnými normami a metodikami
pro BCM.
Kvalifikovaný pohled na kritické procesy a infrastrukturu Vaší organizace prostřednictvím našich expertů v
oblasti BCM, kteří mají zkušenosti s BIA analýzou (Business Impact Analysis) v malých, středních a velkých
firmách, popř. státní správě a nadnárodních korporacích.
Postupy nutné pro zajištění chodu kritických procesů v případě mimořádné události, resp. zajištění podpory
provozuschopnosti ICT infrastruktury, aniž by to mělo negativní dopad na plnění smluvních povinností a
závazků a legislativních požadavků.
Posílení důvěryhodnosti vůči Vašim obchodním partnerům.
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