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enforce®

Zintegrowany system do zarządzania  
ryzykiem, zgodnością i audytem wewnętrznym. 

Przygotowany do RODO, łatwy w obsłudze,  
dostępny online.



Co zyskujesz dzięki enforce®?

Szybkie  
wdrożenie

– implementacja  
techniczna trwa  
zaledwie kilka dni

Centrum  
zarządzania 

– wszystkie kluczowe  
dane ujęte w jednym  
miejscu

Oszczędność  
czasu i zasobów

dzięki pełnej  
integralności modułów, 
łatwości w zarządzaniu 
użytkownikami, 
wbudowanym  
formularzom

Szybka reakcja  
na ryzyko 

– zaawansowane  
raporty i wizualizacje 
ułatwiają identyfikację 
obszarów ryzyka oraz 
priorytetyzację zadań

Łatwa  
integracja

z innymi rozwiązaniami, 
systemami, hurtowniami 
danych

Intuicyjność 

– narzędzie, łatwe  
w obsłudze, dostępne  
w dowolnej wersji  
językowej

Dostępność  
systemu

na tablecie lub laptopie  
przez przeglądarkę WWW  
– nie wymaga replikacji,  
nie ma ograniczeń  
w ilości użytkowników

Elastyczność  
w użytkowaniu

możliwość dostosowania 
funkcjonalności aplikacji 
do istniejących w firmie 
dokumentów i procesów

Skuteczne zarządzanie  
ryzykiem to szansa  
i przewaga konkurencyjna.

enforce® to zintegrowany, konfigurowalny system 
umożliwiający kompleksowe podejście do zarządzania 
ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego oraz 
wsparcie wdrożenia i utrzymania zgodności z RODO.

Dzięki intuicyjnej obsłudze umożliwia łatwe 
gromadzenie i dostęp do danych, kompleksowe 
zarządzanie zadaniami i procesami oraz przejrzyste 
raportowanie wszystkich krytycznych informacji GRC. 

Oparty na sprawdzonych standardach branżowych  
i najlepszych praktykach, enforce® pomaga zbudować 
system odpornościowy firmy, dając szybką informację  
o pojawiających się ryzykach i ich wpływie na biznes.



4 moduły aplikacji enforce®: 

Zarządzanie ryzykiem
Uzyskaj jasny, całościowy obraz ryzyka w Twojej firmie  
dzięki kompleksowej identyfikacji i ocenie ryzyka.

• Łatwe rejestrowanie oraz monitorowanie statusu poszczególnych obszarów ryzyka
• Przypisanie odpowiedzialności za procesy i działania w całej organizacji
• Harmonogramy i notyfikacje porządkują pracę zespołów z różnych działów 
• Jasna wizualizacja poprzez mapy ryzyka 

Zgodność
Zarządzaj i monitoruj zgodność z regulacjami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi na każdym szczeblu Twojej organizacji.

• Szybka identyfikacja wymogów regulacyjnych  
i ich powiązanie z ryzykiem

• Dokładna ocena zgodności oraz stały monitoringzmian  
w środowisku regulacyjnym

• Rekomendacje oraz kontrola czynności w ramach planów zgodności
• System notyfikacji - plany działania są wysyłane z systemu  

do osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy procesu

Audyt
Zwiększ efektywność i skuteczność audytu wewnętrznego w swojej  
firmie dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów audytowych.

• Plany roczne i wieloletnie audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie zadań audytowych
• Kompletne elektroniczne zarządzanie dokumentacją 
• Stała kontrola i monitorowanie przebiegu prac audytorskich
• Kompleksowe raportowanie dla zarządzającego audytem wewnętrznym i komitetu audytu

Wdrożenie RODO
Przygotuj firmę do wdrożenia zmian wymaganych  
przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

• Jasne repozytorium czynności przetwarzania to pełna 
dokumentacja wymagana przez RODO w jednym miejscu

• Uproszczone zbieranie danych oraz kalkulacje 
skutków dla ochrony danych DPIA

• Analiza ryzyka dla każdej zidentyfikowanej  
czynności przetwarzania danych

• Systemowa lista rekomendacji do wdrożenia  
oraz plan działań dostosowawczych
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