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› Przeniesienie pracy papierowej na cyfrową = Program Dedykowany
› Praktyczny przykład: moduł SMS Fly-O

› Zadania programu
› Sposób realizacji zadań i podział ról w systemie
› Dodatkowa pomoc programu

› Prezentacja możliwości programu
› Pomoc w definiowaniu zagrożeń dla organizacji
› Określanie zagrożeń, konsekwencji w zagrożeniach
› Macierz ryzyka i analizowanie ryzyka
› Dodawanie działań łagodzących

› Główne zalety digitalizacji procesu
› Możliwość określenia: Gdzie jestem co robię ?
› Określanie zadań i priorytetów na przyszłość
› Grupowanie podobnych zagadnień
› Generowanie statystyk

Plan prezentacji

Fly-O SMS



Fly-O SMS

Program Dedykowany dla SMS



Fly-O SMS

Praktyczny przykład: 
Moduł SMS Fly-O



Definiowanie 
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Statystyk

Dokumentacja

działań SMS
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procesu

Analizy ryzyka

Określanie 
działań 

łagodzących

Fly-O SMS

Zadania programu



Fly-O SMS

Sposób realizacji zadań SMS

Safety Manager

Accountable Manager

Uczestnicy dyskusji

Osoby odpowiedzialne

Konsekwencje

Analiza ryzyka

Działania łagodzące

Zagrożenia 
Zdarzenia 



Fly-O SMS

Dodatkowa pomoc programu
Wykorzystanie definicji dla niektórych elementów programu

Definicje konsekwencji

Pula definicji:

Definicje zagrożeń

Wpisy w programie:

Zagrożenie możliwe do wystąpienia 
w organizacji

Konsekwencje dla różnych zagrożeń



Fly-O SMS

Prezentacja możliwości programu



Ogólny widok programu



Identyfikacja zagrożeń związanych z naszą 
organizacją



Dodanie zagrożenia jako „możliwe”



Codzienna praca z programem 
Zagrożenia możliwe w organizacji



Określanie możliwych konsekwencji 
zagrożenia



Określanie możliwych konsekwencji 
zagrożenia (2)



Określanie możliwych konsekwencji 
zagrożenia (3)



Analizowanie ryzyka. Poziom ryzyka 
dla konsekwencji w zagrożeniu



Rozpoczęcie analizy ryzyka



Macierz ryzyka używana przy analizie



Etapy analizy ryzyka.
Dodawanie „Propozycji analizy ryzyka”



Dyskusja analizy ryzyka



Dyskusja analizy ryzyka
Zaproszenia uczestników

Fly-O SMS



„Propozycja analizy ryzyka”
Dodawanie działań łagodzących



Akceptacja analizy ryzyka



Konsekwencja zagrożenia jest 
„zaakceptowana”



Lista wszystkich działań łagodzących



Dodawanie zgłoszeń



Lista i podział zgłoszeń



Łączenie zgłoszeń w zdarzenia



Powiązanie zdarzenia z zagrożeniem
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Główne zalety digitalizacji procesu



Możliwość określenia: Gdzie jestem co robię ?



Informowanie e-mail o zdarzeniach w systemie



Określanie zadań i priorytetów na przyszłość



Grupowanie podobnych zagadnień



Generowanie statystyk
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