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BizSmart™: διαχείριση καταστάσεων κρίσεως
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:
ανάγκης: πρόληψη και αντίδραση
Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που επιφέρουν διάφορες φυσικές ή τεχνολογικές
καταστροφές κάνουν αισθητή την ανεπιθύµητη παρουσία τους όλο και πιο συχνά στη
χώρα µας. H πρόληψη και η αποφασιστική αντίδραση σε καταστροφικά φαινόµενα
προϋποθέτει σαφή εκ των προτέρων προσδιορισµό διαδικασιών κινητοποίησης του
κρατικού µηχανισµού, καθώς και άρτιο συντονισµό και αρµονική συνεργασία όλων των
εµπλεκόµενων φορέων, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, λάθη και παραλήψεις κατά τις
κρίσιµες ώρες του κινδύνου.

BizSmart™ : συνδυασµός από εργασίες, ρόλους και εφαρµογές
Το σύστηµα διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™ έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει
ηλεκτρονικά πολύπλοκα σχήµατα διαδικασιών, µε όλες τις ενέργειες που έχουν
προβλεφθεί και όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις που ενδείκνυνται για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φυσικών ή των τεχνολογικών καταστροφών. Στη
συνέχεια, µπορεί να διασυνδέσει τα βήµατα των παραπάνω διαδικασιών, µε τις
υπεύθυνες θέσεις εργασίας όλων των φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ) που συµµετέχουν στην αντιµετώπιση της κρίσης. Το
BizSmart™ είναι ένα ευπροσάρµοστο προϊόν για χρήση Internet/Internet µε δυνατότητα
ασύρµατης χρήσης (προσωπικός Η/Υ, H/Y χειρός, κινητό τηλέφωνο, κλπ), γεγονός που
διευκολύνει τη συµµετοχή στην εκτέλεση διαδικασιών και την αδιάλειπτη επικοινωνία µε
τα κεντρικά γραφεία των χρηστών που βρίσκονται ήδη στον τόπο της καταστροφής.
Επίσης, το BizSmart™ παρέχει τη δυνατότητα στην Υπεύθυνη Υπηρεσία Αντιµετώπισης
Καταστροφών να έχει καθολική εποπτεία και άµεση ενηµέρωση για την πορεία των
επιχειρήσεων που έχουν οργανωθεί, καθώς επίσης και να επεµβαίνει στον τρόπο
εκτέλεσης των σχεδίων, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Το BizSmart SAT για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσεως
H innovis στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της και σε νέους τοµείς της
τεχνολογίας και αποδεικνύοντας την ιδιαίτερα υψηλή της τεχνογνωσία, έχει αναλάβει και
ολοκληρώσει για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος την υλοποίηση
έργου που αφορά την επέκταση του BizSmart™ σε περιβάλλον δορυφορικών
επικοινωνιών, µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση δορυφορικών δικτύων και συσκευών. Το
BizSmart SAT επιτρέπει την εκτέλεση διαδικασιών από οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη,
µε τη χρήση του διαθέσιµου κάθε φορά µέσου επικοινωνίας. Το BizSmart SAT αποτελεί
το ιδανικό εργαλείο για την αποτελεσµατική διαχείριση καταστάσεων κρίσεως. Ακόµα και
σε περιπτώσεις καταστροφής των τοπικών δικτύων, το BizSmart SAT παρέχει ανά πάσα
στιγµή ένα εναλλακτικό δίκτυο επικοινωνίας που επιτρέπει το συντονισµό των δυνάµεων
για την εκτέλεση των κρίσιµων καθηκόντων τους, στα πλαίσια των προβλεπόµενων
διαδικασιών αντιµετώπισης του κινδύνου.
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