
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 BCM365  
  

Metoda BCM365 (Business Continuity Management) 
vyhodnotí připravenost organizace na mimořádné 
situace, popíše stav zajištění kontinuity podnikání  
a navrhne efektivní opatření. 

 
 

        

 • Vyhodnoťte připravenost své organizace na neočekávané a mimořádné situace a stav zajištění 
kontinuity Vašich činností. 

• Začněte svou kontinuitu systematicky plánovat, řídit a vyhodnocovat v souladu s požadavky 
norem ISO 22301 a 22313 a dalšími standardy a Best Practices. 

• Zjistěte, jak Vaši zaměstnanci vnímají potenciální rizika a převeďte jejich individuální znalosti  
a zkušenosti do celkového systému BCM. 

• Naplánujte si požadovanou racionální úroveň zajištění kontinuity chodu organizace a zpracujte 
plán přechodu na tuto úroveň s cílem optimálního využití Vašich zdrojů. 

Analýza  
současného stavu 

Podle požadavků  
normy ISO 22301  

se provede analýza  
současného stavu  

zajištění kontinuity  
chodu organizace 

 Zkušenosti  
zaměstnanců 
Formou interview 
s vybranými 
zaměstnanci  
se identifikuje stav  
a vnímání rizik  
a ohrožení 

Předání výstupů  
a další kroky 

Prezentují se  
výsledky hodnocení  

pro klíčové manažery  
organizace a projedná se  
plán dalších kroků v BCM 

 SWOT BCM 
Identifikují se silné  
a slabé stránky zajištění 
kontinuity chodu 
organizace, příležitosti, 
ohrožení a rizika 

Plán opatření 
Zpracuje se  

podrobný plán  
implementace  
systému BCM,  

včetně následného  
testování a auditování 

 Připravenost  
na BCM 
Identifikuje se stav 
popisu procesů  
a činností, potřebných 
pro nastavení  
systému BCM 

  Co je výstupem:    
  

• Komplexní zpráva s výsledky as-is a to-be stavu (vše textově  
i v grafech) a plán opatření pro zajištění kontinuity činnosti 
organizace při mimořádných situacích 

• Interaktivní dashboard se stavem připravenosti pro krizové  
situace a se stavem nápravných opatření 

 



   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

� Poskytujeme profesionální poradenství v oblasti 
digitalizace, ICT a businessu. Jsme průvodce  
a architekt digitální transformace u našich 
zákazníků. 

� Zavádíme modely komplexního řízení  
a monitoringu ICT (IT Governance) včetně 
vizualizace výstupů formou interaktivních 
dashboardů, kokpitů a reportů. 

� Zpracováváme strategie digitalizace a ICT, 
komplexní ICT architekturu, provádíme business 
a ICT analýzy. 

� Nasazujeme systémy pro zajištění kontinuity 
podnikání (Business Continuity Management), 
plány obnovy a systémy řízení rizik. 

� Testujeme a vyhodnotíme stav informační  
a kybernetické bezpečnosti a zajistíme úroveň 
bezpečnosti podle legislativních požadavků  
a Best Practices oboru. 

� Provádíme Portfolio / Program / Projekt 
Management, včetně služeb projektové 
kanceláře. 

 

VŽDY NA STRANĚ  
ZÁKAZNÍKA 

Ve své činnosti používáme tyto námi vyvinuté produkty a metody: 
 

    

 

Digi365 
Hodnocení digitální  

vyspělosti 

 

BCM365 
Hodnocení připravenosti  
na mimořádné situace 

 

ITG365 
Řízení IT služeb  

organizace 

 

Sec365 
Hodnocení vyspělosti  
kybernetické bezpečnosti 

 

DITA365  
Zpřístupnění  
a vizualizace   
všech informací  
pro řízení IT   

BIM365 
Hodnocení vyspělosti  

v digitalizaci  
stavebnictví a BIM 

 
 

 


