HÆNDELSE

Få etableret effektive processer, som gør dig i stand til
at håndtere og agere på en hændelse.
Vores modul til hændelsesstyring sætter din virksomhed i stand til agerer professionelt og effektivt. Vi
anvender et workflow som tydeliggøre og samtidig automatisere de ting der skal udføres i forbindelse
med at en hændelse opstår.
Tankerne bag vores løsning er at give din virksomhed en sikkerhed for altid at være i stand til at kunne
registrere, prioritere, logge, behandle, følge op og rapporterer på en opstået hændelse.

Få en tydelig og knivskarp proces for at håndtere hændelser.
Få registrering af hændelser sat i system og få samtidig indført et workflow der kan styre dine processer.
Sammen med den første registrering af en hændelse får du også sat logning på hvilke aktioner der
bliver taget i forhold til den enkelte hændelse. I workflowet er der indbygget et ejerskab af hvem der
skal udføre eller skal informeres, ligesom der kan udføres opfølgninger
og rapporteringer.

KVALITETS SIKRING OG
REGISTRERING
Modulet sikre en registrering af en
hændelse centralt på en ensartet måde,
der samtidig sikre at alle vigtige informationer er til gængelige for alle
involverede.

PROCESSTYRING AF HÆNDELSE
Tydelige processer for at håndtere en
opstået hændelse. Det indbyggede workflow sikre en korrekt behandlingsforløb.

LOGNING OG SPORING AF
AKTIVITETER
Alle aktioner bliver logget og det giver en
fuld opdateret log som kan anvendes til
revisionsformål eller til ”lessons learned”.

EJERSKAB AF AKTIONER OG
INDSATSER
Ved den strukturerede tilgang til
hændelse styring, bliver der identificeret
de relevante interessenter og dermed
opnås et ejerskab af de indsatser.

RAPPORTERING OG
OPFØLGNING
Informationer om status og muligheder
for opfølgning er vigtig når en hændelse
er pågår. De informationer er hele tiden
let tilgængelig. Ligesom ledelses rapportering om hændelses historik er en del
af modulet.

INTEGRATION TIL HELE GRC
VERDENEN
Ved at anvende LinkGRC ’s løsning kan
hændelses styring nemt integreres sammen med andre moduler for eksempel
Kontrol-afviklingen og Risikostyring.

