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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra
unor informații importante.
Indică o avertizare. Indică informații
esențiale pentru a nu dăuna funcționării
sistemului sau aplicației.
Indică
o
interzicere.
Indică
informații de importanță majoră menite să
atragă atenția asupra unor acțiuni ce
trebuie evitate pentru a nu produce daune
majore.
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1 Descriere generală
Modulul MATRISK EXPORT IMPORT ANALIZE permite exportul și respectiv importul analizelor
realizate cu aplicația MATRISK© facilitând, în acest fel, lucrul colaborativ al evaluatorilor de
risc la securitatea fizică.
Modulul MATRISK EXPORT IMPORT ANALIZE permite selectarea unei analize și exportul
acesteia, inclusiv al imaginilor atașate, într-un fișier cu un format special MATRISK. Fișierul
astfel generat poate fi salvat pe orice mediu de stocare uzual (hard-disk, memory stick etc)
sau transferat pe un alt calculator prin rețeaua de date locală, email etc. Fișierul exportat
poate fi apoi importat folosind aplicația MATRISK.

Modulul MATRISK EXPORT IMPORT ANALIZE este destinat utilizării împreună cu
aplicația MATRISK versiunea v3.1 sau superioară.
Modulul MATRISK EXPORT IMPORT ANALIZE poate fi achiziționat fie împreună cu
pachetul MATRISK fie de către clienții care dețin deja o licență MATRISK validă.

2 Utilizarea Modulului MATRISK EXPORT IMPORT ANALIZE
2.1 Instalarea / dezinstalarea modulului

Modulul MATRISK EXPORT IMPORT ANALIZE este instalat automat de kit-ul de instalare al
pachetului MATRISK compatibil cu acest modul. Activarea Modulului MATRISK EXPORT
IMPORT ANALIZE se face prin introducerea numărului de licență primit la achiziționarea
pachetului MATRISK și validarea unui certificat de licență generat special pentru acest
modul.
Pentru informații referitoare la instalarea / dezinstalarea MATRISK vă rugăm să consultați
instrucțiunile din pachetul MATRISK precum și manualul de utilizare al aplicației.
După instalarea si licențierea corespunzătoare a unui pachet MATRISK compatibil cu modulul
de import export analize, disponibilitatea acestui modul în cardul aplicației este semnalizată
corespunzător în fereastra Info.
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Figura 1 Afișare disponibilitate modul export import analize

2.2 Exportul analizelor
Pentru a exporta o analiză, mergeți în fereastra Deschidere analize obiectiv aferentă
obiectivului căruia îi este asociată analiza respectivă și faceți click dreapta pe analiza pe care
doriți să o exportați.

Figura 2 Selecție analiză pentru export
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Drept urmare, va fi afișat un meniu contextual conținând, prin altele, opțiunile ”Export analiză” și
”Import analiză”. Selectați opțiunea ”Export analiză”.

Figura 3 Meniu contextual pentru exportul și importul analizelor

Opțiunile ”Export analiza” și ”Import analiza” din meniul contextual sunt
disponibile numai în cazul utilizării aplicației MATRISK într-o versiune compatibilă
cu MODULUL MATRISK IMPORT EXPORT ANALIZE și licențiată corespunzător.
Exportul/importul unei analize nu implică și exportul/importul automat al
șablonului de raport asociat analizei respective. Pentru exportul/importul unui
șablon de raport folosiți funcțiile de export/import specifice utilitarului pentru
gestionarea șabloanelor de raport; pentru mai multe detalii referitoare la
utilizarea acestui utilitar, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al aplicației
MATRISK.
Va fi afișată o fereastră de dialog care permite selectarea denumirii și locației fișierului în
care se face exportul analizei.

Figura 4 Fereastra pentru selecția denumirii și locației fișierului în care se face exportul
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Dacă în locația destinație mai există un fișier de același tip cu același nume, utilizatorul va fi
întrebat dacă dorește suprascrierea/înlocuirea acestuia.

Figura 5 Confirmarea suprascrierii fișierului pentru exportul analizei

După apăsarea butonului de salvare se lansează operația de export a analizei selectate într-un
fișier cu denumirea li locația aleasă. Finalizarea cu succes a exportului este semnalizată prin
afișarea unei ferestre de informare.

Figura 6 Semnalizare finalizare export analiză

2.3 Importul analizelor
Primul pas la pentru importul unei analize este stabilirea obiectivului căruia doriți să-i
asociați analiza importată. Pentru asta, mergeți în fereastra Deschidere analize obiectiv
aferentă obiectivului căruia doriți să-i asociați analiza respectivă și faceți click dreapta
oriunde în interiorul ferestrei.
Va fi afișat un meniu contextual conținând, prin altele, opțiunile ”Export analiză” și ”Import
analiză”. Selectați opțiunea ”Import analiză”.
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Opțiunile ”Export analiza” și ”Import analiza” din meniul contextual sunt
disponibile numai în cazul utilizării aplicației MATRISK într-o versiune compatibilă
cu MODULUL MATRISK IMPORT EXPORT ANALIZE și licențiată corespunzător.
Va fi afișată o fereastră de dialog care permite selectarea fișierului care conține analiza pe
care doriți să o importați.
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Figura 7 Selecție fișier pentru import analiză

Pentru a se evita suprascrierea accidentală a unei analize, aplicația verifică dacă mai există o analiză
identică în cadrul obiectivului respectiv folosindu-se de numărul de înregistrare al analizei importate.
Astfel, în situația în care în cadrul obiectivului mai există o analiză cu același număr de înregistrare,
aplicația va genera un mesaj de avertizare.

Figura 8 Mesaj avertizare suprascriere analiza
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Dacă răspundeți cu Da, analiza existentă deja în cadrul obiectivului va fi suprascrisă cu datele
analizei importate. Dacă răspunsul este Nu, va fi afișată o fereastră de dialog cu ajutorul
cărei puteți asocia un număr de înregistrare nou analizei imporate.

Figura 9 Asociere număr de înregistrare analiză

Introduceți numărul de înregistrare și apăsați butonul Validare pentru importul analizei. Dacă
apăsați butonul Renuntare procesul de import va fi întrerupt.
Dacă importul analizei poate continua se va afișa o fereastră de informare.
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Figura 10 Fereastra de informare import analiza

După finalizarea importului va fi afișat un mesaj de informare.

Figura 11 Mesaj finalizare import analiză
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Analiza importată va fi afișată în lista de analize aferente obiectivului sub care s-a făcut
importul.
Odată importată, o analiză poate fi prelucrată cu aplicația MATRISK în același mod ca oricare
analiză creată local.

Suport tehnic

Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghid nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației MATRISK, aveţi la dispoziţie
următoarele variante:



Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: matrisk@onestsolutions.ro
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