RiSIKO.

Gør Risikostyring til en kerne kompetence i din
virksomhed og få samtidig Risikostyring udført
mere effektivt.
Vores risikostyringsmodul kan hjælpe din virksomhed med at få udført en risikostyring på
en struktureret måde. Vi introducerer en smartere og mere effektiv måde at udføre
risikovurderinger.
Risikostyring er i vores verden, en metode til at få overblik over de faktorer der påvirker din virksomheds
fremtidig indtjening og det betyder vurderinger af f.eks. leverandører, renomme, IT-platform, sikkerhed,
forsyningssikkerhed, beredskab. Vores risikostyring er opbygget omkring ”Best practice” inden for
området.

Vores automatisering vil også kunne minimere ressourceforbruget
omkring din forvaltning af risikostyring. Din virksomhed vil få etableret
et workflow og en proces der gør det nemt at vedligeholde risici.
Det indebærer f.eks.:
• en automatisk advisering og opfølgning af risikoejere for at få udført deres review;
• en nem rapportering og et stor udvalg af standard rapporter til forskellige 		
målgrupper,
• en kortere proces tid for at gennemført af en fuldstændig risikovurdering
• et fuldstændig revisionsspor af de vurderinger og ændringer der er udført under en
risikovurdering.

Ideen bag vores løsning er at gøre risikostyring til en proaktiv
disciplin der kan anvendes i praksis

FOKUSER PÅ DET DER ER VIGTIGT
Ved at anvende LinkGRC’s risikostyring
vil virksomhedens risiko profil hurtig
kunne etableres. En profil kan skaleres en
enkelt afdeling eller hele virksomheden.
Det betyder en præcis identifikation af
virksomhedens vigtigste indsatsområder.

PROCESSTYRING AF RISICI
Løsningen introducerer nogle nye processer omkring det at udføre en risikostyring. Det gør det let at arbejde med
som risikoejer. Der er indbygget hjælp og
manual til forklaring af skærmbilleder og
funktionalitet.

OPDATERET RISIKOBILLEDE
Et risikobillede kan præsenteres på
forskellige niveauer, fra det overordnede
virksomheds ”dashboards” til mere detaljerede informationer om en given risiko.
Alt er til enhver tid opdateret og afspejler
de reelle risici.

TYDELIG EJERSKAB AF EN RISIKO
OG LØBENDE OPDATERING
Enhver risiko skal forankres i virksomheden og dermed have et ejerskab.
LinkGRC løsningen sikre at risikoejerens
opgaver bliver struktureret og bliver
udført med den frekvens der nu aftales.

RAPPORTERING OG
PRÆSENTATION
Der kan automatisk rapporteres på de
aktuelle risici i forskellige skæringer.
Ligesom en række andre rapporter leveres som standard til løsningen eller der
eksporteres data til for eksempel Excel

INTEGRATION TIL HELE
GRC VERDENEN
Ved at anvende LinkGRC ’s risiko- styringsplatform kan risikostyringen nemt
integreres sammen med hændelser og
kontrol-afviklingen.

