e-portál DSManager ®
Digitálne sluţby integrovaného
systému manaţérstva
Projekt spoločnosti INTER M & K, spol. s r.o. a VIRTA s.r.o.

DSManager ® spravuje údaje 3 oblastí:
- integrovaného systému manažérstva (ISM)
- vzdelávania zamestnancov
- ochrany osobných údajov (GDPR)

v bezpečnom centrálnom úloţisku DSManager ®
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PRÍNOSY DIGITÁLNEJ SLUŢBY PRE ORGANIZÁCIU






správa organizačnej štruktúry, systemizácie pracovných miest, opisov práce;
správa procesného modelu, synchronizácia procesov s organizačnou štruktúrou;
správa Katalógu organizačných rolí (kompetencií typových pracovných miest);
systém správy interných riadiacich aktov – zdokumentovaných informácií;
splnenie všetkých zákonných poţiadaviek vyplývajúcich z legislatívy pre oblasti





bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
pracovná zdravotná sluţba,
informačná bezpečnosť,
ochrana osobných údajov (GDPR);

 vytvorenie virtuálneho útvaru vzdelávania pre organizáciu;
 realizácia systému zabezpečenia poţiadaviek GDPR na národnej / európskej úrovni;
 umoţnenie multiplatformového prístupu a realizáciu konceptu BYOD*.
* bring your own device
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PRÍNOSY DIGITÁLNEJ SLUŢBY PRE UŢÍVATEĽOV
 online prístup k aktuálnym interným riadiacim aktom - zdokumentovaným
informáciám (organizačnému poriadku, smerniciam, postupom, registrom,
formulárom, zápisom z rokovaní, interným auditom, ...);
 online prístup riadiacich zamestnancov k správe úloh a projektov organizácie;
 sústavný prehľad o pridelených osobných úlohách, monitoring ich realizácie;
 online prehľad o poţadovaných spôsobilostiach na výkon funkcií / profesií;
 online prehľad o absolvovaných školeniach, poučeniach a získaných certifkáciách;
 plánovanie a realizácia predpísaných školení podľa individuálnych časových
moţností zamestnanca (online integrácia s osobným kalendárom).
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ŠTRUKTÚRA A FUNKCIONALITA PORTÁLU (1 oblasť)
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - online pohľady na org. štruktúru,
pôsobnosti organizačných útvarov, systemizáciu pracovných miest,
zodpovednosti a právomoci zamestnancov - opisy pracovných miest,
zastupovanie zamestnancov;
 PROCESY - online pohľad na procesný model organizácie a procesné
roly, synchronizácia procesov s organizačnou štruktúrou - pracovnými
náplňami zamestnancov, správa procesných atribútov, online reporty
výkonnosti, online informačná podpora kontrolných politík a procedúr
hodnotenia operačných rizík v procesoch;

 ORGANIZAČNÉ ROLY - kompetenčný model organizácie pre ISM.
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ŠTRUKTÚRA A FUNKCIONALITA PORTÁLU (2 oblasť)
Školenie a testovanie zamestnancov pre všetky oblasti ISM:
 Firemné ciele a stratégie,
 Produktové vzdelávanie,
 Sústava zdokumentovaných informácií,
 Poučenia zamestnancov,
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), PZS *,
 Ochrana osobných údajov (GDPR) **.
* Pracovná zdravotná sluţby; ** GDPR - General Data Protection Regulation
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ŠTRUKTÚRA A FUNKCIONALITA PORTÁLU (3 oblasť)
 DIAGNOSTIKA - zaregistrovanie zmien procesov, súvisiacich
s ochranou osobných údajov.
 ANALÝZA - identifikovanie činností procesov, pri ktorých došlo
ku zmene procesných atribútov.
 DPIA - zabezpečenie bezpečnostných opatrení k zmeneným procesom.
 REVÍZIA ZMLÚV - vypracovanie Dohôd o spracúvaní osobných údajov
sprostredkovateľom a Poverení fyzických osôb pre zamestnancov.
 EVIDENCIA ZÁZNAMOV - evidencia realizovaných zmien formou
zdokumentovaných informácií.
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Bezpečné centrálne úloţisko DSManager ®
Vytvorenie, správa a monitoring bezpečného chráneného digitálneho úloţného prestoru pre
komplexnú elektronickú dokumentáciu, súvisiacu s integrovaným systémom manaţérstva
(s multiplatformovou kontrolovanou dostupnosťou uloţených informácií - smartfon, tablet, PC)
DSManager® poskytuje pre organizáciu profesionálne a dlhodobé riešenie kvalifikovaného
preukazovania trvalého súladu s poţiadavkami:
 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len “GDPR”),*
 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018,

 Zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002.
* GDPR - General Data Protection Regulation
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Výstupom riešenia digitálnej sluţby je:
 identifikácia informačných aktív podľa procesov, ktoré musí organizácia
zabezpečiť z pohľadu nariadenia EÚ 2016/678 o ochrane osobných údajov,
 riadenie kompetencií (určenie právomocí a zodpovedností zamestnancov),
 identifikácia GDPR rolí (kto, kde a s akými osobnými údajmi pracuje),
 vytvorenie registra spracovávaných osobných údajov a registra rizík,
 posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu
osobných údajov (DPIA - Data Protection Impact Assessment),
 aktualizácia registra rizík a vykonávanie analýz prijatých technických a
organizačných opatrení na elimináciu rizík (Vyhláška č. 158/2018 Z. z.),
 identifikácia nesúladu s politikami a poskytnutým súhlasom dotknutých
osôb.
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Naša ponuka
 implementácia riešenia DSManager ®,
 poskytovanie metodického poradenstva v oblasti ISM,
 vykonávanie interných procesných auditov podľa noriem ISO 9001,
14001, 45001, 27001 a 27017 - cloudové sluţby,
 príprava sústavy zdokumetovaných informácií (revízia a aktualizácia
organizačného poriadku, interných riadiacich aktov a registrov),
 vypracovanie katalógu procesných a organizačných rolí zamestnancov,
 vyškolenie zamestnancov a interných auditorov,
 implementácia digitálnej sluţby online vykonávania interných auditov,
 konzultácie a odborná pomoc (outsourcing personálu a technológií)
na zabránenie stretu kompetencií medzi líniovým a projektovým
riadením.
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Implementácia riešenia DSManager ® pre oblasť
 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŢÉRSTVA
https://DSManager_RIADENIE.pdf

 VZDELÁVANIE
https://DSManager_VZDELAVANIE.pdf

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
https://DSManager_GDPR.pdf
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Ďakujeme za pozornosť
Riešiteľský tím DSManager ®
www.inlook.eu/kontakt

© 2019 INTER M & K, spol. s r.o.
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