INTEGRAM este un instrument complex pentru gestionarea centralizată a
riscurilor, a măsurilor de securitate și a costurilor asociate acestora.
 Planificarea și controlul costurilor
 Gestionarea incidentelor de securitate
 Managementul unitar al evaluării riscului la securitatea fizică
 Imaginea actualizată a nivelului de risc din obiectivele organizației

INTEGRAM este o platformă web-based flexibilă care propune soluții pentru:
 Controlul și optimizarea costurilor induse de implementarea măsurilor de securitate
 Planificarea unitară a măsurilor de securitate și urmărirea implementării acestora
 Vedere de anasamblu al nivelului de risc din obiectivele monitorizate, a măsurilor şi
mecanismelor de securitate implementate
 Evitarea penalizarilor; avertizare la lipsa sau la expirarea termenelor de valabilitate a
analizelor
 Informații actuale pentru un management eficient al securității fizice
 Managementul unificat al rapoartelor de evaluare a riscului la securitatea fizică, al
grilelor de evaluare și al anexelor
 Monitorizarea incidentelor din obiective si avertizarea la alterarea nivelului de risc
© S.C ONEST SOLUTIONS SRL

© SC ONEST SOLUTIONS SRL 2018

Platforma software INTEGRAM este destinată responsabililor cu securitatea fizică a
obiectivelor, managerilor de securitate, evaluatorilor de risc la securitatea fizică, precum și
altor factori decizionali.

Avantajele utilizării INTEGRAM:
 Managementul unitar al riscurilor la securitatea fizică
 Centralizarea și planificarea unitară a măsurilor de securitate și urmărirea
implementării acestora
 Managementul unificat al rapoartelor de evaluare a riscului la securitatea fizică, al
grilelor de evaluare și al anexelor
 Generarea planului de implementare a măsurilor propuse prin RERSF


Centralizarea măsurilor



Prelucrarea măsurilor



Generare și urmarire plan de implementare

 Urmărirea și optimizarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de
securitate propuse şi nivelul de risc asumat

Platforma software INTEGRAM se integrează nativ cu aplicația Matrisk
destinată evaluării riscului la securitatea fizică.
INTEGRAM facilitează managementul riscurilor la securitatea fizică în cadrul organizațiilor care
au în componență obiective distribuite pe o arie geografică mare sau obiective cu cerințe de
securitate diversificate, permițând gestionarea centralizată a riscurilor, a măsurilor de securitate
implementate, precum și a costurilor asociate acestora.

www.integram.ro

Website: www.integram.ro
www.onestsolutions.ro
E-mail: office@onestsolutions.ro
Telefon: 021.252.76.65
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