MATRISK- este prima aplicație software destinată evaluării riscurilor
la securitatea fizică, în concordanță cu HG 301/2012.
Aplicația MATRISK a fost dezvoltată ca urmare a prevederilor legale privind obligativitatea
efectuării analizei de risc la securitatea fizică a categoriilor de obiective specificate în lege,
conform HG 301/2012 şi instrucţiunilor nr.9/2013

MATRISK facilitează efectuarea analizelor
de către evaluatorii de risc la securitatea
fizică şi specialişti în securitate, pe baza
modelării

obiectivelor

prin

intermediul

activelor, amenințărilor și riscurilor aferente.

MATRISK

este

un

produs

matur,

dezvoltat 100% cu capital și expertiză
românească

și

care

aprecierea celor care-l

și-a

câștigat

utilizează în

activitatea de evaluare a riscului la
securitatea fizică.

MATRISK @ The Oustanding Private Security Awards 2016!
Matrisk a fost premiat în cadrul primei ediții a Galei de decernare a Trofeelor de Excelență
Profesională în Securitate Privată OSPA (The Outstanding Private Security Awards), în
cadrul manifestării „Ziua Securității Private” în Romania, organizată de către Federația
Serviciilor de Securitate (FSS).
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Avantajele MATRISK


Mecanism interactiv de efectuare a analizelor de risc



Reducerea semnificativă a timpului de lucru prin
posibilitatea utilizării șabloanelor predefinite de
rapoarte, clonarea analizelor



Facilități pentru urmărirea măsurilor propuse și a
costurilor



Generarea facilă a rapoartelor de evaluare și a
documentelor anexe



Posibilitatea evaluarii riscului atat la nivel de activ,
cat si pe zone





Posibilitatea lucrului pe obiective individuale sau pe
grupuri de obiective







Funcțiile MATRISK
Modelarea obiectivului: adăugare detalii
obiectiv, adăugare active


Analiza de impact a activelor

Managementul unificat al prestatorilor de servicii de



Analiza amenințărilor

securitate



Determinarea nivelurilor de risc

Posibilitatea asocierii categoriilor si surselor de



Definirea măsurilor de securitate fizică

amenintare pentru fiecare obiectiv analizat



Estimarea costurilor aferente măsurilor

Asigurarea confidențialității datelor

ce trebuie implementate


Generarea

raportului

de

evaluare

a

riscurilor la securitatea fizică


Posibilitatea clonării unei analize



Completarea grilei de evaluare, conform
cerințelor legale și modelului de pe site-ul
IGPR

Apariția aplicației MATRISK răspunde unei nevoi stringente în activitatea de evaluare de risc la
securitatea fizică: o metodologie clară și simplă dublată de instrumente software care permit o
tratare exhausivă a obiectivelor evaluate; în același timp, aplicația facilitează munca de evaluator.
În plus, prin numeroasele seminarii și cursuri organizate, MATRISK contribuie la dezvoltarea
acestui segment profesional, fiecare astfel de întâlnire fiind prilej de analiză, rafinare și dezvoltare a
domeniului punându-se față în față metodologia și instrumentele vs cazuistica relevantă adusă de
participanții activi în acest domeniu.

www.matrisk.ro

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