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Introducere

În acest material este prezentat un exemplu de utilizare a aplicației MATRISK pentru
efectuarea unei analize de risc la securitatea fizică.
Acest tutorial este compatibil cu aplicația MATRISK versiunea v4.1 sau mai nouă.
Pentru informații detaliate referitoare la arhitectura și utilizarea aplicației MATRISK, vă
rugăm să consultați manualele de utilizare și materialele de prezentare de site-ul MATRISK
http://www.matrisk.ro
Pentru prezentare, se vor folosi următoarele date*:





Denumirea obiectivului: SC Depozit SA
Adresa: București, sector 2
Obiect de activitate: Depozitare mărfuri alimentare și non-alimentare
Categoria obiectivului: Unități fără cerințe minimale

*Datele utilizate sunt doar cu titlu de exemplu și au rolul de a demonstra
funcționalitatea aplicației.
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1 Aspecte metodologice
Metodologia utilizată în MATRISK se bazează pe stabilirea activelor relevante ale obiectivului,
analiza amenințărilor și determinarea nivelurilor de risc.
În MATRISK, elementul central este obiectivul analizat, care, la rândul său poate fi
independent sau asociat unui grup de obiective. Fiecărui obiectiv i se pot asocia una sau mai
multe analize.
Drept urmare, deși un obiectiv poate exista fără să aibă nicio analiză, o analiză nu poate
exista în afara unui obiectiv.

Figura 1 Organizarea datelor
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Succesiunea etapelor de analiză de risc utilizată în MATRISK este prezentată în secvența
următoare:

Figura 2- Etape analiză de risc MATRISK

Pornind de la acesata metodologie, în material sunt prezentați următorii pași:




Definire grup : Se va adăuga un grup de obiective, Tutorial Matrisk, folosit apoi
pentru adăugarea de obiectiv și de analize
Adăugare obiectiv: Se va adăuga un obiectiv SC Depozit SA, folosit pentru crearea
unei analize
Adăugare analiză : Se adaugă o analiză aferentă obiectivului
 Descriere obiectiv : Se vor completa datele de identificare ale obiectivului
analizat
 Active : Se vor adăuga activele relevante din punct de vedere al securității, din
cadrul obiectivului supus analizei
 Analiza impact : Se va efectua analiza de impact a activelor obiectivelor
 Zone risc : Se vor adăuga și edita zonele de risc ale obiectivului
 Asociere active-zone : Se vor asocia activele obiectivului cu zonele de risc
definite
 Amenințări:Se vor analiza amenințările relevante pentru activele/zonele
obiectivului și se vor identifica scenariile de atac pentru fiecare set de active /
zone și amenințări asociate, precum și a riscurilor aferente fiecărui scenariu
 Analiză riscuri : Se vor determinarea riscurile curente, precum și a riscurile
reziduale ( rezultate în ipoteza aplicării măsurilor de securitate).
 Costuri: Se vor analiza și consolida costurile aferente măsurilor de securitate
propuse
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Grilă evaluare: Corelat cu registrul de riscuri se completează grila de evaluare
specifică obiectivului (în conformitate cu modelul IGPR), în ipoteza aplicării
măsurilor de securitate propuse
 Raport: Se va genera pachetul de documente aferente obiectivului analizat
Export -import analiză: Se exportă/importă datele din registru în fisiere Excel (.XLS).
Duplicare analiză : Se dublează o analiză cu scopul utilizării parțiale sau totale a
acesteia pentru crearea unei analize pentru un obiectiv identic sau asemănător
Registru de evaluări : Expune un tabel sintetic cu toate evaluările stocate în baza de
date
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Definire Grup

Pentru definirea unui grup, din meniul principal se acceseaza Grupuri de obiective, după care
se dă click pe Adăugare grup.

Figura 3 Adăugare grup

Se va deschide fereastra Grupuri de obiective, în care se completează datele generale ale
grupului de obiective supus analizei: denumire,date de identificare, reprezentant, date
bancare, obiectiv de activitate.
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Figura 4 Adăugare societăți prestatoare

Pentru a adăuga societățile prestatoare de servicii de securitate, se dă click pe butonul
aferent obiectului de activitate al societății care se dorește a fi adăugată (mentenanță
sisteme de securitate, instalare sisteme de securitate, pază umană, intervenție,
monitorizare, transport), urmat de accesarea butonului “ caută”.
Se deschide o fereastră nouă, în care se caută fie după denumirea societății, fie după aviz.
După ce societatea a fost găsită în lista de căutare, se va selecta și se va da click pe butonul
Adăugare. După ce societatea a fost adăugată, se va da click pe butonul Ieșire, iar societatea
va putea fi vizualizată în lista cu prestatori.
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Figura 5 Selectare societăți prestatoare

Fereastra pentru definirea Grupului de obiective se închide prin accesarea butonului Salvare,
si se acceseaza butonul Back pentru revenirea la meniul principal Grupuri de Obiective.
3 Adăugare Obiectiv
Pentru adăugarea unui obiectiv în grup, se accesează grupul anterior creat, urmat de click pe
butonul Adaugare obiectiv.

Figura 6 Adăugare obiectiv
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Se va deschide o fereastră în care se editează informațiile referitoare la obiectivul respectiv,
completând câmpurile disponibile și selectând județul, localitatea și categoria din care face
parte obiectivul.
Dacă obiectivul face parte dintr-un grup, se va bifa opțiunea Face parte din grup și se va
selecta grupul din care face parte obiectivul respectiv, iar câmpurile Sediu social,
Reprezentant, Telefon, E-mail se vor autocompleta cu datele aferente grupului selectat.

Figura 7 Model completare fereastră Adăugare Obiectiv

Odată salvate datele, noul obiectiv va fi disponibil în cadrul grupului de care aparține.

Figura 8 Vizualizare obiectiv în cadrul grupului
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4 Adăugare Analiză
Pentru adăugarea unui analize, se accesează obiectivul anterior creat , urmat de click pe
butonul Adăugare analiză.

Figura 9 Adăugare analiză

O analiză nouă, creată prin intermediul obiectivului, va prelua în mod automat datele de
identificare ale acestuia.
Se completează minim câmpurile obligatorii disponibile care sunt marcate cu asterisc.
Odata selectat obiectivul pentru care este realizată analiza, câmpurile Grup obiective, Rep.
obiectiv, Tel. obiectiv, Adresa obiectiv se vor completa automat cu datele obiectivului ales.
Câmpul Nr Inregistrare conține numărul de înregistrare al evaluării și este obligatoriu și unic.
Acest câmp se poate completa manual sau se completează automat (prin dublu click) dacă se
folosește MODULUL REGISTRU DE EVALUARI.
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Figura 10 Descriere analiză

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, dăm click pe butonul Salvare.
Pasul următor al analizei constă în descrierea detaliată a analizei inițiate anterior. Pentru
aceasta, se accesează analiza, ceea ce conduce la deschiderea ferestrei Module analiză (vezi
imagine), pe care o vom detalia în ceea ce urmează:
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Figura 11 Module analiză

4.1 Descriere Obiectiv
Acest modul deschide fereastra Descriere analiză, ce permite editarea datelor introduse la
crearea unei analize noi: descrierea obiectivului, precum și adăugarea detaliilor despre
obiectiv.
Pentru completarea detaliilor despre obiectiv, accesam butonul din drepta paginii Detalii
Obiectiv.
Acesta
deschide
ferestrele
vecinătăți/structură/măsuri/criterii
funcționale/prestatori/istoric și agremente, unde se completează informații referitoare la
caracteristicile obiectivului supus analizei.
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Figura 12 Descriere obiectiv

Fereastra Vecinătăti analiză : se completează cîmpurile prin click pe săgeata din dreapta
câmpurilor și prin selectarea uneia dintre variantele din listă. Pentru administrarea
informațiilor care vor fi introduse în raportul final, se vor bifa/debifa căsuțele din dreapta
câmpurilor.
Câmpurile Criminalitate caracteristică zonală și Criminalitate caracteristică locală se
completează automat în funcție de localitatea și județul din care face parte obiectivul.
În caseta Descrierea vecinătăților se vor edita informații referitoare la vecinătățile
obiectivului supus analizei.
Caseta Caracteristici vecinatăți nu este editabilă, completându-se automat în funcție de
datele selectate în câmpurile din partea stângă a fereastrei. Această casetă are rol de
previzualizare a textului ce va fi introdus în raportul final.
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Figura 13 Vecinătăți analiză

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
După salvarea datelor introduse, se va da click pe butonul Continuă și va apărea următoarea
fereastră: Structură obiectivului. Câmpurile din această fereastră se pot completa prin click
pe săgeata din dreapta câmpurilor și prin selectarea uneia dintre variantele din listă.
În caseta Descriere structura obiectiv se vor edita informații referitoare la structura
obiectivului supus analizei.
Caseta Caracteristici structură obiectiv nu este editabilă, completându-se automat în
funcție de datele selectate în câmpurile din partea stângă a fereastrei. Această casetă are rol
de previzualizare a textului ce va fi introdus în raportul final.
Pentru administrarea informațiilor care vor fi introduse în raportul final, se vor bifa/debifa
căsuțele din dreapta câmpurilor.
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Figura 14 Structură obiectiv

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
După salvarea datelor introduse, se va da click pe butonul Continuă și va apărea următoarea
fereastră: Măsuri de securitate existente. Câmpurile se pot completa prin click pe săgeata
din dreapta câmpurilor și prin selectarea uneia dintre variantele din listă.
Pentru
administrarea informațiilor care vor fi introduse în raportul final, se vor bifa/debifa căsuțele
din dreapta câmpurilor.
În caseta Descriere măsuri securitate se vor edita informații referitoare la structura
obiectivului supus analizei.
Caseta Caracteristici măsuri securitate nu este editabilă, completându-se automat în funcție
de datele selectate în câmpurile din partea stângă a fereastrei. Această casetă are rol de
previzualizare a textului ce va fi introdus în raportul final.
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Figura 15 Măsuri de securitate

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
După salvarea datelor introduse, se va da click pe butonul Continuă și va apărea următoarea
fereastră: Criterii funcționale. Câmpurile se pot completa prin click pe săgeata din dreapta
câmpurilor și prin selectarea uneia dintre variantele din listă. Pentru administrarea
informațiilor care vor fi introduse în raportul final, se vor bifa/debifa căsuțele din dreapta
câmpurilor.
În caseta Descriere criterii funcționale se vor edita informații referitoare la structura
obiectivului supus analizei.
Caseta Caracteristici criterii funcționale nu este editabilă, completându-se automat în
funcție de datele selectate în câmpurile din partea stângă a fereastrei. Această casetă are rol
de previzualizare a textului ce va fi introdus în raportul final.
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Figura 16 Criterii funcționale

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
După salvarea datelor introduse, se va da click pe butonul Continuă și va apărea următoarea
fereastră: Prestatori analiză. În această fereastră se vor selecta prestatorii de servicii de
securitate pentru obiectivul respectiv. Câmpurile se completează prin click pe săgeata din
dreapta câmpurilor și prin selectarea uneia dintre variantele din listă.
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Figura 17 Prestatori analiză

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
După salvarea datelor introduse, se va da click pe butonul Continuă și va apărea următoarea
fereastră: Istoric incidente și agremente analiză . În partea stângă a ferestrei vom edita
informațiile referitoare la istoricul incidentelor de securitate, agrementele/certificările
tehnice referitoare la protecția mecano-fizică, seifuri, folii antiefracție etc. și alte
documente relevante din punctul de vedere al securității.
În partea dreaptă a ferestrei, sunt butoanele pentru accesarea ferestrelor în care se pot
încărca poze/ schițe asociate obiectivului care pot fi adăugate în raport, precum și
documente care pot fi anexate la raport. Pentru a încărca un document, dam click pe
căsuțele gri din partea dreaptă a câmpurilor și selectăm documentul care trebuie încărcat,
totodată asociindu-i o denumire în câmpul din partea stângă. Același procedeu se repetă și în
cazul încărcării imaginilor.
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Figura 18 Istoric incidente

Figura 19 Adăugare imagini

Figura 20 Adăugare documente

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
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Odată încheiați acești pași, se accesează butonul Back si se revine la pagina inițială Module
analiză.

4.2 Active
În această fereastră adăugăm activele relevante din punct de vedere al securității, din cadrul
obiectivului supus analizei. Pentru a adăuga active, există două modalități, prin selectarea
dintre activele predefinite, prin dublu click pe denumirea activului, din lista generală sau prin
adăugarea directă în lista cu activele relevante ale obiectivului, prin click pe ultimul rând gol
si editarea denumirii activului.

Figura 21 Active

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare. Pentru
a reveni la fereastra Module analiză, se va da click pe săgeata Back din partea stangă sus a
ferestrei.
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4.3 Analiza impact
În această fereastră efectuăm analiza de impact a activelor obiectivelor, definite în fereastra
Active. Pentru determinarea valorii de impact a activului, se dă click pe denumirea activului,
se va deschide automat chestionarul și se vor completa răspunsurile la întrebări de către
responsabilul cu securitatea obiectivului, selectând prin click răspunsurile aferente
chestionarelor.

Figura 22 Chestionare

După completarea acestor chestionare, activele cărora li s-a efectuat analiza de impact au
fundalul verde și li se va completa automat câmpul Opinie beneficiar cu valoarea de impact
rezultată.
Coloana Opinie evaluator se va completa cu valoarea de impact acordată de evaluator, prin
click pe săgeata din dreapta câmpurilor. Coloana Folosit în final se va completa cu valoarea
de impact ce va fi utilizată în analiză și poate fi identică cu opinia beneficiarului, opinia
evaluatorului sau o altă valoare la care s-a ajuns de comun acord.
După adăugarea valorilor de impact în coloanele Opinia evaluatorului și Folosit în final,
fereastra Analiza de impact va arăta precum în figura de mai jos.
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Figura 23 Analiza de impact

Pentru salvarea modificărilor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare. Pentru
a reveni la fereastra Module analiză, se va da click pe săgeata Back din partea stangă sus a
ferestrei.

4.4 Zone de risc
În această fereastră adăugăm și edităm zonele de risc ale obiectivului. Zonele funcționale din
lege sunt predefinite în aplicație, însă prin dublu clik pe ultimul rând, pot fi adăugate și alte
zone funcționale sau logice specifice obiectivului analizat.

Figura 24 Zone de risc
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4.5 Asociere active –zone
Această fereastră ne permite asocierea activelor obiectivului cu zonele de risc definite.
Pentru asocierea la zone, se vor bifa căsuța/căsuțele aferente zonei/ zonelor la care se
dorește.

Figura 25 Asociere active-zone

Pentru salvarea datelor din această fereastră, se va da click pe butonul Salvare.
Butonul Mijloace control permite accesarea ferestrei Mijloace de control existente.
Fereastra Mijloace de control existente permite asocierea mijloacelor de control existente în
obiectiv per zone sau active.
Pentru a defini un risc (asociat unei zone și/sau unui activ) se va selecta, trasând prin click,
secțiunea de asocieri active- măsuri dorită sau prin Ctrl și click pentru căsuțele care nu sunt
apropiate; se va da click dreapta pe repectiva secțiune se va apăsa butonul Adaugare. Prin
această operațiune, se vor asocia automat măsurile la activele respective.

25

www.matrisk.ro

Figura 26 Mijloace control

Pentru actualizarea listei de mijloace de control existente în obiectiv, se va face click
dreapta pe capul de tabel, în zona listei de mijloace și apăsarea pe Gestionare mijloace de
control existente.

Figura 27 Gestionare mijloace de control existente
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Se va deschide o fereastră care permite adăugarea, ștergerea, redenumirea mijloacelor, fie
folosind biblioteca de mijloace fie introducând manual datele.

Figura 28 Mijloace de control-gestionare

Pentru salvarea listei de mijloace de control existente în obiectiv precum și a asocierilor
mijloace / zone & active, se va apăsa butonul Salvare.

4.6 Amenințări
În această fereastră se asociază categoriile de potențiali agresori cu activele și zonele,
precum și definirea scenariilor de amenințare și a riscurilor asociate.
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Figura 29 Analiza amenințări

Pentru crearea scenariului selectăm, trasând prin click, secțiunea de asocieri activecategorii de amenințări dorită sau prin Ctrl și click pentru căsuțele care nu sunt apropiate;
pentru crearea scenariului repectiv dăm click dreapta pe repectiva secțiune și va apărea
butonul Adăugare scenariu.

Figura 30 adăugare scenariu
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Pentru definirea unui risc se selectează, trasând prin click sau prin Ctrl și click pentru
căsuțele care nu sunt apropiate, fie categoria de amenințări (ex. furt, vandalizare etc.), fie
sursa de amenințare (ex. hoț interior, hoț exterior, hoți mărunți, vandal etc.) ; pentru
definirea riscului respectiv se va da click dreapta pe respectiva secțiune și va apărea butonul
Adaugă risc.

Figura 31 Adăugare risc

Pentru actualizarea listei de mijloace de control existente în obiectiv, se va face click
dreapta pe capul de tabel, în zona listei de mijloace și apăsarea pe Gestionare mijloace de
control existente. Se va deschide o fereastră care permite adăugarea, ștergerea,
redenumirea mijloacelor, fie folosind biblioteca de mijloace fie introducând manual datele.
Pentru salvarea scenariului și a riscurilor se va da click pe butonul Salvare.

4.7 Analiză riscuri
Permite determinarea riscurilor curente, precum și a riscurilor reziduale (rezultate în ipoteza
aplicării măsurilor de securitate).
Pornind de la activele relevante, zonele de risc în care acestea sunt amplasate, sursele de
amenințare relevante și vulnerabilitățile constate, apreciem ca plauzibile următoarele
scenarii de amenințare:


Scenariu de de patrundere neautorizata la zona de depozitare in timpul programului



Scenariu de de patrundere neautorizata la zona de depozitare in afara programului



Scenariu de agresare a paznicului

În Registrul de riscuri, există următoarele câmpuri care se vor completa astfel:
#- se autocompletează cu numărul de ordine a riscurilor
Cod risc- se autocompletează cu un cod pentru fiecare risc
Denumire- se autocompletează cu riscurile definite în pasul anterior
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Câmpurile Zone/Descrierea Riscului/Cauzele riscului sunt editabile si se modifică prin dublu
click pe căsuța aferentă.

Figura 32 Registru de riscuri

Câmpul Mijloace de control existente se modifică prin dublu-click pe câmpul respectiv, ceea
ce conduce la deschiderea unei casete pentru adăugarea măsurilor. Din partea de sus a
ferestrei pot fi accesate o serie de filtre ce se aplică listei de afișare a mijloacelor de control
existente a analizei. Mijloacele de control pot fi adăugate fie prin editare în lista de măsuri,
fie prin preluarea lor din lista de mijloace de control predefinite. Pentru accesarea locală a
listei de mijloace predefinite se va acționa butonul Adăugare, lista curenta de mijloace
urmând a fi înlocuită temporar cu o alta ce conține toate mijloacele predefinite.
Mijloacele predefinite pot fi filtrate utilizandu-se lista de selectie Filtrare după categorie.
Adăugarea unor mijloace predefinite în lista curentă de mijloace de control existente a unei
analize se realizeaza prin selectarea mijloacelor dorite, apoi prin apăsarea butonului
Adăugare. Pentru adăugarea măsurii în câmpul cu măsuri existente se va da click pe căsuța
din coloana Utilizat.
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Figura 33 Adăugare mijloace de control

După adăugarea și/ sau asocierea măsurilor existente la riscul respectiv, se va da click pe
butonul Salvare.
Nivel de frecvență-se autocompletează cu valoarea curentă stabilită la adăugarea, respectiv
editarea riscului din fereastra Analiza amenințărilor ; pentru actualizare, se selectează
nivelul de frecvență al incidentului respectiv, dintre opțiunile disponibile
Nivel vulnerabilitate- se autocompletează cu valoarea curentă stabilită la adăugarea,
respectiv editarea riscului din fereastra Analiza amenințărilor ; pentru actualizare, se
selectează nivelul de vulnerabilitate al incidentului respectiv, dintre opțiunile disponibile
Nivel plauzibilitate- se calculează automat după completarea nivelului de frecvență și al
vulnerabilității
Nivel impact- se autocompletează cu valoarea de impact determinată anterior
Tratare- se selectează tipul de tratare dintre opțiunile disponibile
Mijloace de control propuse- se da dublu-click pe câmpul respectiv și va apărea o casetă
pentru adăugarea măsurilor, precum cea descrisă mai sus la Mijloace de control existente
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Nivel plauzibilitate (rezidual)- se selectează nivelul de plauzibilitate rezidual dintre
opțiunile disponibile
Nivel impact (rezidual)- se selectează nivelul de impact rezidual dintre opțiunile disponibile
Nivel risc (rezidual)- se selectează automat nivelul de risc rezidual, după completarea
nivelului de plauzibilitate (rezidual) și a nivelului de impact (rezidual)
Prin dublu click pe un risc, se deschide fereastra Descrierea riscului ce conține toate datele
prezentate în Registrul de riscuri, dând utilizatorului posibilitatea de a urmări descrierea
unui risc in ansamblu
În această fereastră, pentru a trece de la un risc, la următorul risc din registru, accesăm
butoanele Urmatorul și Precedentul . Datele introduse în fereastra Descrierea riscurilor
sunt disponibile pentru vizualizare și editare în Registrul de riscuri și viceversa. Listarea
zonelor implicate în descrierea riscului curent este disponibilă prin dublu-click pe câmpul
Zone.

Figura 34 Descriere risc
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Pentru salvarea modificărilor făcute în Descrierea riscului se va da click pe butonul Salvare.

4.8 Costuri
În această fereastră se adaugă costurile aferente măsurilor de securitate propuse și
recomandările.
Se selectează moneda în care se va determina costul măsurilor de securitate prin click pe
căsuța din dreapta totalului și selectarea monedei dorite ( RON sau EUR). Câmpul # se
autocompletează cu numărul de ordine al măsurii. Câmpurile Mijloace de control și
Observații se autocompletează cu măsurile propuse și descrierile aferente stabilite în pasul
anterior.
Pentru a edita costul aferent măsurii respective, se va da dublu click pe Câmpul Cost. După
adăugarea costurilor, costul total se va autocompleta. În caseta Recomandări se vor adăuga
concluziile și recomandările evaluatorului.
Pentru o utilizare mai facilă a casetei Recomandări, puteți face dublu click în interiorul
acesteia și se va deschide o fereastră pop-up de editare, centrată pe mijlocul ecranului. La
deschidere, această fereatră conține textul existent în caseta Recomandări, text care poate fi
actualizat. Dacă apăsați butonul Salvare acest text va fi transferat în caseta Recomandări iar
dacă alegeți opțiunea Ieșire fereastra va fi închisă fară a fi alterat conținutul casetei
Recomandări.

Figura 35 costuri analiză
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Pentru salvarea modificărilor se va da click pe butonul Salvare.

4.9 Grila de evaluare
Fereastra Grilă de evaluare permite completarea uneia sau mai multor grile de evaluare
specifice tipului de obiectiv, conform modelului de pe site-ul IGPR.
Grilă poate fi inițializată cu datele introduse în modulul Descriere obiectiv prin acționarea
butonului Inițializare. Prin inițializarea grilei vechile date vor fi înlocuite cu cele prezente în
modulul mai sus amintit.
Dacă grila nu se încadrează în limitele acceptate va avea asociată iconița

,

Dacă grila se încadrează în limitele acceptate va avea asociată iconița

Figura 36 grila de evaluare

Pentru salvarea modificărilor făcute în grila de evaluare se va da click pe butonul Salvare.
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4.10 Raport
Fereastra Colecție rapoarte permite vizualizarea și salvarea raportului de evaluare a
riscurilor la securitatea fizică a obiectivului, a anexelor și a grilei de evaluare.
Butonul Anexe permite generarea, în Excel, a anexelor raportului de evaluare.
Butonul Grila de evaluare permite generarea, în Excel, a grilelor de evaluare.
Butonul Raport de evaluare generează, în format .rtf, raportului de evaluare. După
acționarea butonului, se va selecta locația de salvare a raportului, după care se va putea
deschide ca orice fișier .rtf.
Butonul Formular culegere date generează, în format .xls, formularul de culegere a datelor
legate de obiectiv. După acționarea butonului, se va selecta locația de salvare a formularului,
după care se va putea deschide ca orice fișier .xls
Butonul Formular analiză de impact generează, în format .xls, formularul de analiză de
impact pentru activele obiectivului. După acționarea butonului, se va selecta locația de
salvare a formularului, după care se va putea deschide ca orice fișier .xls.
5 Duplicare analiză
Duplicarea unei analize presupune dublarea unei analize cu scopul utilizării parțiale sau totale
a acesteia pentru crearea unei analize pentru un obiectiv identic sau asemănător și a
reducerii timpului de lucru.

Figura 37 Duplicare analiză

Pentru a duplica o analiză se face click dreapta pe butonul ce conține denumirea acesteia și
se selectează opțiunea Duplicare analiză; acest pas duce la deschiderea unei ferestre, în
care se editează minim denumirea obiectivului și numărul de înregistrare în câmpul Denumire
obiectiv, respectiv Nr. inreg., și se dă click pe butonul Duplicare analiză.
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Figura 38 Duplicare analiză exemplu

După duplicarea analizei, aceasta va putea fi deschisă din meniul obiectivului
căruia s-a realizat procesul de duplicare.
6

în cadrul

Export/import analiza
Acest modul este disponibil numai dacă a fost achiziționata și activată licența
pentru modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI

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.
Acest modul 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.
Pentru efectuarea acestei operațiuni, se dă click dreapta pe o analiză și se selectează
varianta de export sau import, așa cum este prezentat și în imaginea de mai jos.
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Figura 39 Export/import analiză

Pentru mai multe detalii referitoare la utilizarea modulului, accesati pagina MATRISK
http://www.matrisk.ro/download/Ghid%20Utilizare%20Matrisk%20Modul%20Export%20Import%
20Analize.pdf
7

Registru de evaluări
Acest modul este disponibil numai dacă a fost achiziționata și activată licența
pentru modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI

Modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI facilitează managementul portofoliului de evaluări
realizate cu aplicația MATRISK©. Principalele facilități oferite de modulul MATRISK
REGISTRU DE EVALUĂRI sunt:
-

Gestionarea unitară a portofoliului de evaluări
Importul / exportul registrului de evaluări
Verificarea și afișarea automată a statusului evaluărilor (în termen, pe cale să expire,
expirate)
Verificarea și avertizarea automată la detectarea unor evaluări pe cale să expire
Generarea automată a numărului de înregistrare al analizei
Mecanism flexibil de definire a formatului numărului de înregistrare care permite
utilizatorului să adapteze acest număr la specificul activității
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Figura 40 Registrul de evaluări

Modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI poate fi accesat din ferestra Setari – Registru de
evaluari , așa cum este ilustrat în figura de mai jos:

Figura 41 Registrul de evaluări

Pentru mai multe detalii referitoare la utilizarea modulului, accesati pagina MATRISK
http://www.matrisk.ro/download/Ghid%20Utilizare%20Matrisk%20Modul%20Registru%20de%20
Evaluari.pdf
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Suport tehnic
Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui
material 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

Fii profesionist, alege MATRISK!
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