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Descriere generală

 MATRISK- Modelling Asset Threat RISK este o aplicație software care

facilitează efectuarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor.

 Aplicația MATRISK a fost dezvoltată ca urmare a prevederilor legale

privind obligativitatea efectuării analizei de risc la securitatea fizică a

categoriilor de obiective specificate în lege.

 MATRISK facilitează efectuarea analizei de risc prin modelarea

obiectivelor prin intermediul activelor, amenințărilor și riscurilor

aferente.
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MATRISK –

implementează o

metodologie

bazată pe

modelarea

obiectivelor prin

intermediul

activelor

relevante;

utilizează

matricea

plauzibilitate –

consecințe

pentru

cunatificarea

cuantificarea

riscurilor.

MATRISK - aplicație

software care

facilitează

efectuarea analizei

de risc la securitatea

fizică a obiectivelor.

MATRISK – produs

COTS lansat în Mai

2015.



Metodologie
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Descriere
obiectiv

Modelare
organizatie

Zonare
obiectiv

Analiza de 
impact

Analiza
amenintari

Analiza si
tratare risciri

Estimare
costuri

Concluzii si
recomandari

1. Descrierea obiectivului supus 

evaluarii

2. Identificarea activelor relevante ale 

obiectivului

4. Descrierea zonelor de risc

3. Analiza de impact a activelor

5. Asocierea activelor/masurilor la 

zonele de risc

6. Analiza amenintarilor

7. Registrul de riscuri

8. Masuri propuse, recomandari si 

costuri

9. Generarea documentelor
 Raportul de evaluare si tratare a riscurilor

la securitatea fizica

 Anexe la raportul de evaluare

 Grila de evaluare
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FACILITĂȚI

 Modelarea obiectivului și a grupurilor de obiective

 Parcurgerea iterativă a etapelor de analiză

 Analiza de impact a activelor obiectivului; chestionare personalizate 

 Registrul de riscuri

 Analiza măsurilor de securitate fizică și estimarea costurilor

Managementul centralizat al documentelor folosite în analiză 



FACILITĂȚI

Instrumente care permit particularizarea rapoartelor 

 Generarea raportului de evaluare a riscurilor la 

securitatea fizică

Funcții pentru previzualizarea raportului și a grilei 

de evaluare



FACILITĂȚI

 Instrumente pentru completarea și generarea grilei de 

evaluare, conform modelului de pe site-ul IGPR

Posibilitatea asocierii mai multor grile la o analiză

Statistici 



Managementul riscului la securiatea fizică



Platformă pentru lucru colaborativ în activitatea de evaluare a 

riscului la securitatea fizică.

Optimizarea lucrului în echipă

Facilitează stocarea în siguranță a analizelor

Managementul centralizat al drepturilor de acces

Mecanisme pentru prevenirea modificării accidentale a 

analizelor

Istoricul modificării analizelor

MATRISK DATA CENTER – produs

COTS lansat cu prilejul

participării la RSF 2016.
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Instrument complex pentru gestionarea 

centralizată a riscurilor, a măsurilor de 

securitate și a costurilor asociate acestora.

10



Ipoteze...

• Prelucrarea raportelor de evaluare a riscului la 
securitatea fizică pentru agregarea măsurilor și 
implementarea acestora în termenul legal dar și într-un 
cadru optim de implementare este o activitate 
complexă...

• Odată implementate măsurile propuse prin rapoartele 
de evaluare și asumat un nivel de risc, câtă vreme mai 
este acest nivel actual?...

• Cât de actuală este imaginea asupra riscului la 
securitatea fizică din organizație?
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Controlul și optimizarea costurilor 

induse de implementarea măsurilor de 

securitate Informații actuale pentru un 

management eficient al securității fizice

Planificarea unitară a măsurilor de 

securitate și urmărirea implementării 

acestora
Managementul unificat al rapoartelor de 

evaluare a riscului la securitatea fizică, al 

grilelor de evaluare și al anexelor 
Vedere de anasamblu al nivelului de risc 

din obiectivele monitorizate, a măsurilor şi 

mecanismelor de securitate implementate Monitorizarea incidentelor din 

obiective si avertizarea la alterarea 

nivelului de risc
Evitarea penalizarilor; avertizare la 

lipsa sau la expirarea termenelor de 

valabilitate a analizelor 

Propune:...
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Instrument complex pentru gestionarea centralizată a riscurilor, a 

măsurilor de securitate și a costurilor asociate acestora

Planificarea și controlul costurilor

Managementul incidentelor

Managementul unitar al evaluării riscului 

la securitatea fizică

Imaginea actualizată a nivelului de risc 

din obiectivele organizației

Platforma web-based

Soluție flexibilă, adaptabilă nevoilor clientului

Bază de date cu acces controlat la informații

Implementare protocol ssl
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Managementul riscurilor la securitatea 

fizica din obiective

Compararea riscurilor 

identificate

Centralizarea măsurilor și a costurilor

aferente implementarii măsurilor

Centralizarea și afișarea riscurilor per

categorii de risc

Afisarea locatiei si starii obiectivului

(incident netratat, evaluare expirata

etc)

Imagine de ansamblu asupra

nivelului de risc din

organizație
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Generarea și gestionarea planurilor de 

implementare a măsurilor

Centralizarea măsurilor pentru toate 

obiectivele și generarea unui plan de 

implementare a măsurilor

Alocarea subcontractorilor

Urmarirea realizării planului de 

implementare a măsurilor de securitate

Urmarirea costurilor generate 

de implementarea măsurilor
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Managementul incidentelor

Raportarea și tratarea incidentelor din obiective

Alertare email automată la 

producerea incidentelor

Evaluarea automată și semnalizarea alterării nivelului de

risc din obiectiv

Criterii flexibile pentru

filtrarea incidentelor
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Managementul documentelor 

Stocarea centralizata a rapoartelor de evaluare, a anexelor acestora

si a grilelor de evaluare

Set extins de rapoarte Gestionarea istoricului rapoartelor de

evaluare per obiectiv

Accesul rapid și controlat la documente
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Integrarea cu alte platforme software

Preluarea semnalizărilor referitoare la starea sistemului tehnic

de securitate din obiectiv (lipsa alimentare, sistem detecție

efracție nefuncțional / în revizie, alarme de la sistemul de

control acces etc.)

Preluarea si analiza automată a

incidentelor de securitate

Integrare cu platforme software pentru managemenul

securității fizice a obiectivelor din grup

Integrare cu platforme de tipul e-Ticketing pentru

managementul evenimentelor
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Avantajele implementării:
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 Controlul și optimizarea costurilor induse de implementarea măsurilor de securitate 

 Planificarea unitară a măsurilor de securitate și urmărirea implementării acestora 

 Vedere de anasamblu al nivelului de risc din obiectivele monitorizate, a măsurilor şi 

mecanismelor de securitate implementate 

Evitarea penalizarilor; avertizare la lipsa sau la expirarea termenelor de valabilitate a 

analizelor 

Managementul unificat al rapoartelor de evaluare a riscului la securitatea fizică, al 

grilelor de evaluare și al anexelor 

Monitorizarea incidentelor din obiective si avertizarea la alterarea nivelului de risc 

Informații actuale pentru un management eficient al securității fizice 



www.matrisk.ro 

Website: www.matrisk.ro 

www.onestsolutions.ro

E-mail: matrisk@onestsolutions.ro

Telefon fix: (+40) 21.252.76.65

Telefon mobil: (+40) 751.085.990
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