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ماژول مدیریت ریسک 
Risk Management

پوشش کلیه فعالیت هاي ارزیابی، تحلیل، مقابله و پیگیري ریسک

تخصیص هوشمند ارزش دارایی، آسیب پذیري ها و تهدیدات دسته هاي دارایی

قابلیت کنترل فعالیت هاي مقابله و پیگیري فعالیت هاي تخصیص داده شده 

وجود یک پایگاه داده جامع و بروز از آخرین آسیب پذیري ها در ارزیابی ریسک

بهره گیري از مکانیزم مناسب جهت ارتباط دهی و مدیریت دارایی هاي اطالعاتی

داراي مجموعه کامل و نمونه هاي پیش فرض مستندات سیستم مدیریت امنیت اطالعات

مدیریت کامل تغییرات مستندات و نگهداري نسخه هاي قبلی و سوابق آن

قابلیت اسکن، ذخیره سازي و بارگذاري کلیه مستندات و سوابق

ماژول مدیریت اسناد 
Document Management



ماژول مدیریت گزارشات و داشبورد مدیریتی 
Report Management

ارائه گزارشات متنوع از هر یک از ماژول ها در فرمت هاي مختلف

قابلیت گزارش سازي با توجه به نیاز هر سازمان و گزارشات خاص منظوره

تقویم فعالیت ها، یادآوري ها و وظایف هر فرد

اطالعات آماري سناریوهاي ریسک و نمودارهاي فراوانی ریسک

ماژول مدیریت انطباق و اثربخشی 
Conformity Management

بررسی و رصد آخرین وضعیت سازمان از ابعاد مختلف امنیت اطالعات

ارزیابی و تحلیل شکاف ها و کاستی ها در مقایسه با استانداردهاي معتبر امنیت اطالعات

قابلیت تعریف انواع استانداردها و سیستم هاي مدیریتی نظیر  ISO27001، ISO20000، ITILو غیره

امتیازدهی وضعیت الزامات استانداردي با استفاده از شاخص ها و سواالت پیش فرض

قابلیت تعریف شاخص ها و سواالت متناسب با هر سازمان به منظور انطباق سنجی

ماژول مدیریت گردش کار 
Work Flow Management

 قابلیت طراحی و ایجاد فرم ها و همچنین تعریف انواع گردش سازمانی

بهره گیري از روال هاي پیش فرض در فرآیندهاي مربوط به امنیت اطالعات

قابلیت تأیید و یا  رد فرآیند و مشاهده آخرین وضعیت گردش ها

پوشش فرآیندهاي مدیریتی نظیر اقدامات اصالحی، ممیزي واثربخشی شاخص ها

پوشش بسیاري از فرآیندهاي امنیت اطالعات نظیر مدیریت تغییرات،
کنترل دسترسی و چک لیست هاي امنیتی



برخی ویژگی هاي عمومی نرم افزار:

www.ashnasecure.com
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