
 
 

 
 

UPRASZASZCZMY GRC  

PROSTO. SKUTECZNIE. PRZYSTĘPNIE. 

CZYM JEST SIMPLERISK? 

SimpleRisk to platforma wspierająca spełnianie wszystkich wymagań w zakresie ładu korporacyjnego, 

zarządzania ryzykiem i zgodności. SimpleRisk został zaprojektowany dla organizacji dowolnej wielkości i 

oferuje funkcjonalności, w sposób na tyle wszechstronny, że może być używany przez największe firmy na 

świecie. Jednocześnie interfejs użytkownika pozostaje tak prosty i intuicyjny, że może być używany przez osobę 

bez wiedzy specjalistycznej. Koszt SimpleRisk-a stanowi ułamek kosztów tradycyjnych narzędzi klasy GRC. 

„Problem z wieloma narzędziami klasy GRC polega na tym, że wykraczają one szybko poza cel w 

jakim zostają pozyskane przez organizację i stają się  złożone do tego stopnia, że do zarządzania 

nimi potrzebne są dedykowane zasoby. SimpleRisk zapewnia dokładnie to, czego potrzebujesz, bez 

tego całego dodatkowego narzutu. Najlepsze jest jednak to, że możesz zacząć korzystanie z 

SimpleRisk za darmo!” 

Allan Alford, CISO 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

• 

• 

 

• 

Szybkość wdrożenia – Od “Zera do GRC” w kila minut – nie jest wymagana specjalistyczna wiedza. 

Elastyczność konfiguracji  –SimpleRisk można dostosować do wewnętrznych procesów i przepływu informacji i w 

ten sposób używać to narzędzie w sposób najbardziej efektywny. 

Dynamiczne raportowanie – Można szybko i sprawnie przygotować raporty dostosowane do konkretnych potrzeb 

zarządu, biznesu czy zespołów technicznych. 

CO CZYNI SIMPLERISK UNIKALNYM? 

• 

• 

• 

Prostota – Zaprojektowany tak, aby każdy mógł korzystać z systemu, promuje szerokie zastosowanie. 

Skuteczność – Czyni łatwym ustalenie priorytetów działań naprawczych w całym cyklu zarządzania ryzykiem. 

Przystępność – SimpleRisk jest efektywny kosztowo, jest tańszy o kilka rzędów wielkości w porównaniu z 

innymi narzędziami klasy GRC. 

MODELE WDROŻENIA I CENA 

• SimpleRisk Core –Produkt darmowy, z dostępnym kodem 

źródłowym . 

• Możliwość zakupienia komercyjnej pomocy technicznej i 

aktualizacji oprogramowania.  

• Nieograniczona liczba użytkowników, nieograniczona liczba 

rejestrowanych ryzyk. 

• Możliwość wdrażania na zasobach firmowych lub zakup  

hostingu. 

• Dodatki „a la carte”, które można kupić oddzielnie.  

• Pakiety dodatków już z rabatami. 
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CZYM JEST SIMPLERISK CORE? 

SimpleRisk Core, to rozwiązanie darmowe i otwarte. Wprowadzenie go w 2013 r. spowodowało, że używanie 

arkuszy kalkulacyjnych do ręcznego zarządzania ryzykiem należy już do przeszłości. SimpleRisk Core może 

zostać pobrane bezpłatnie z naszej strony internetowej, zainstalowane w ciągu kilku minut i zapewniać wszystkie 

funkcjonalności niezbędne do rozpoczęcia pracy z rozwiązaniem klasy GRC. 

CZYM JEST SIMPLERISK ON-PREMISE? 

SimpleRisk On-Premise umożliwia uruchamianie naszego wielokrotnie nagradzanego oprogramowania 

SimpleRisk na serwerach we własnej serwerowni. Wystarczy pobrać i zainstalować oprogramowanie SimpleRisk 

Core typu open source, aby: 

• 

• 

• 

Wykorzystać własne serwery i ich zabezpieczenia. 

Monitorować jego działania, wykonywać kopie zapasowe i aktualizować. 

Uzyskać komercyjne dodatki i rozszerzać funkcjonalności podstawowe.  

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z OPCJI SIMPLERISK HOSTED? 

SimpleRisk Hosted eliminuje obciążenie administracyjne, związane z wdrożeniami i aktualizacją systemu. 

Rozwiązanie jest dostępne w pakietach ułatwiając spełnienie Twoich wymagań GRC. SimpleRisk Hosted: 

• 

• 

• 

Eliminuje koszty administracji, wykonywania kopii zapasowych, uaktualnień i monitorowania. 

Zapobiega przerwom w obsłudze w przypadku rotacji personelu, zwolnień lekarskich lub wakacji. 

Pozwala skoncentrować się na tym co najważniejsze – na zarządzaniu Strategią, Ryzykiem i Zgodnością. 

CZYM SĄ DODATKI SIMPLERISK? 

Poniżej przedstawimy listę dostępnych dodatków. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Team-Based Separation: Ogranicza dostęp do informacji o ryzyku dla odpowiednich zespołów/grup. 

Email Notification: Automatyczne powiadamiania interesariuszy o zmianach stanu ryzyka. 

Import-Export: Umożliwia importowanie danych o ryzyku i o zasobach z lub do pliku CSV. 

Custom Authentication: Obsługa uwierzytelniania poprzez  Active Directory, SAML oraz Duo Security. 

Risk Assessment: Umożliwia przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych ocen ryzyka. 

Encrypted Database: Umożliwia szyfrowanie informacji w bazie danych SimpleRisk.  

API: Interakcja z innymi aplikacjami w celu automatyzacji i wykorzystanie istniejących narzędzi.  

Additional “Development” Server License: Druga instancja SimpleRisk do testowania.  

Customization: Zmiana nazwy pól, aby pasowały do wewnętrznych konwencji i przepływów. 

Advanced Search: Zaawansowane wyszukiwania, na podstawie danych tekstowych lub liczbowych. 

Jira Integration: Dwukierunkowa synchronizacja danych dotyczących ryzyka, planów postępowania i przeglądów. 

Organizational Hierarchy: Obsługa wielu jednostek biznesowych i zespołów. 

Incident Management: W oparciu o NIST 800-61 Computer Security Incident Handling Guide.  

ComplianceForge Secure Controls Framework: Bezpłatny dodatek, który pozwala wybrać spośród 148 różnych 

modeli, odwzorowany na 874 zabezpieczenia i mechanizmy ochrony prywatności. 

Zapraszamy do odwiedzenia SimpleRisk na stronie http://www.simplerisk.com/try. Można się tam zarejestrować na 

bezpłatny, 30-dniowy test w modelu HOSTED i samemu sprawdzić jak działa SimpleRisk. Aby dowiedzieć się więcej, 

umów się z nami na prezentację poprzez kalendarz tutaj. Jeśli masz pytania i potrzebujesz wyjaśnień w języku 

polskim, wówczas zapraszamy do kontaktu z naszym partnerem TriSec Consulting: biuro@trisec.eu, 

https://www.trisec.eu. 
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