FUNKTIONSBESKRIVNING
I analysverktyget uSecure kan du hantera alla analyser i din organisation på ett
enhetligt och strukturerat sätt. Du kan välja om du vill arbeta från laptop, surfplatta
eller mobil. Genom visuella grafer, tabeller och tidsplaner på startsidan får du en bra
överblick över din organisations status på risker, brister och hur åtgärdsplaneringen
ser ut. Resultaten av analyserna samlas i en databas där du har möjlighet att använda
analys, data och information på flera organisatoriska nivåer.
För att säkerställa kontinuitet och uppföljning i ditt analysarbete, finns en funktion
med automatisk mail-påminnelse som visar när slutdatum för åtgärdsgenomförandet
börjar närma sig.

ARBETSVERKTYG
Med uSecure kan du identifiera och
värdera dina risker och brister via en
risk- eller nulägesanalys. Därefter arbetar du fram åtgärder med hjälp av en
tydlig och strukturerad åtgärdsplanering. Du kan även importera
befintlig data från Excel-filer.

RAPPORTFUNKTION
När du har genomfört alla delar i
analysen kan du lätt generera ut både
analysrapport och åtgärdsplan. Systemets rapporter överförs enkelt till Word
eller PDF-format där hela riskprocessen
är tydligt strukturerad och som du sedan
själv kan bearbeta och exportera vidare
om så önskas.

UTBILDNING
Systemet är mycket användarvänligt,
det vill säga självinstruerande, inga
förkunskaper krävs. I programmet finns
instruktionsfilmer som snabbt hjälper
dig och dina användare att komma
igång.

BEHÖRIGHETER
Systemet går att koppla till din verksamhets AD (active directory) för att
importera användare, för styrning av
behörigheter samt ansvar för olika typer
av användare. I systemet finns tre behörighetsnivåer; administratör, superanvändare och användare.
Administratören har högst rättigheter
och har tillgång att ändra alla inställningar samt kan komma åt alla analyser och
åtgärdsplaner.
Superanvändare har en förhöjd
rättighet, kommer åt tilldelade och egna
analyser och åtgärder, kan skapa och
hantera riskkategorier/klassifikationstyper.
Användare har den lägsta rättigheten
och ser enbart sina egna och tilldelade
analyser och åtgärder.

INSTÄLLNINGAR
Användarhantering
Skapa eller hantera befintliga användare.
Grupphantering
Skapa nya eller hantera befintliga
grupper.
Mapphantering
Skapa eller hantera befintliga mappar.
Sätt användar- och gruppbehörigheter
på mappar.
Kategorier
Skapa eller ändra kategorier. Analyser
spm genmförs kan sedan baseras på
dessa.
Klassificeringar
Skapa eller ändra klassificeringar ex.
kvalificerat hemlig, intern, öppen.
Typer
Skapa eller ändra nyckelbeskrivningar
för analyser.

SÄKERHET OCH AUTENTISERING
Systemet använder Microsofts molntjänst Azure för autentisering av användare. Befintliga AD (active directory)
går att synka mot molntjänsten så att ni
kan använda era befintliga Microsoftkonton. Vid lokal installation används
lokalt AD för autentisering.
Systemet säkerställer att användaren
får tillgång till enbart de resurser som
behörighetssystemet tillåts att använda.
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Säker kommunikation med webbserver
sker via SSL vilket ger en säker krypterad
kanal. Alla systemhändelser kommunicerar på API-nivå, loggas och sparas för
ökad spårbarhet.
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