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Firma Hakkında
 
About Company

bgys.app, bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulama
süreçlerinin yönetimini sağlayan, bu alanda uluslararası
bir standart olan ISO / IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi), - 27701 (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) - ISO 22301
(İş Sürekliliği Yönetim Sistemi)   Yönetim Sistemi
Standartlarını referans alan ve SaaS olarak çalışan bir
uygulamadır. Varlık yönetimi, risk değerlendirme
yönetimi, Kullanıcı yönetimi, iç denetim ve doküman
yönetim sistemi gibi özellikleri ile bilgi güvenliği
süreçlerine kısa sürede uyum sağlamanızı sağlar.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

bgys.app - Kişisel Veri Yönetim Modülü 
Günümüzde kişisel verilerin korunması yürürlüğe giren
yasal düzenlemeler ile birlikte önemli hale gelmiştir.
bgys.app, kişisel veri envanteri, Verbis kayıt sistemine
hazırlık ile teknik tedbirler gereği sunucu, ağ cihazları,
bilgisayar ve diğer ekipmanlar ile ilgili güvenlik haritasının
çıkartılması gibi özellikleri ile kanuni uyumluluk sunar.
bgys.app, tüm ülkelerde farklı mevzuatlarla uygulanan
kişisel veri yönetimi konusunda uluslararası yeni bir
standart olan ISO / IEC 27701 KVYS Kişisel Veri Yönetim
Sistemini referans alarak kurgulanmıştır. Hukuki
mevzuatın yanı sıra özellikle teknik tedbirlerin uygulanmasında işletmelerdeki sunucu, bilgisayar, router gibi
cihazlardaki alınacak güvenlik önlemleri haritasını akıllı seçenekler sunarak çıkartılmasını sağlar. Bu sayede
işletmeler hangi cihazlarında ne derece güvenlik önlemleri almaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.

Firma Ürünleri
 
Company Products

bgys.app - Varlık Yönetim Modülü 
İşletmeler, günlük operasyonları gereği büyük oranda
fiziksel varlıkların performansına bağlı olarak
çalışmaktadır. Bu nedenle işletmeler de varlık envanteri
oluşturması ve değerlendirmesi oldukça önemlidir.
bgys.app varlık yönetimi ile işletmenizdeki varlıkları
gruplandırabilir, gizli, birim çalışanları, halka açık gibi
etiketlerle sınıflandırabilir ve en önemlisi varlıklarınızı
bgys.app varlık matrisi ile kolayca düşük, orta, çok yüksek
gibi değerlerler ile değerlendirebilirsiniz.

bgys.app - Risk Yönetim Modülü 
Risk yönetimi, bir kuruluşu risk ile ilgili olarak kontrol etmek
ve yönlendirmek amacıyla koruyucu önlemlerin
maliyetlerinin dengelenmesi ve organizasyonun
hedeflerine ulaşması için gerekli kritik sistemlerin
korunması gibi konularda BT yöneticilerinin yararlandığı
süreçtir. Bu süreç risk analizi, risk işleme ve değerlendirme
ve takip alt süreçlerinden oluşur.   bgys.app risk yönetimi
ile işletmenizdeki riskleri uygun ölçekler de tespit edip
belirleyeceğiniz matrislere göre değerlendirebilirsiniz.

bgys.app - Doküman Yönetim Modülü 
bgys.app doküman yönetimi, bu alanda popüler olan
Google dokümanlar ve Microsoft Word gibi uygulamalar
ile aynı özellikleri barındırarak kolayca doküman
oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlar. Yazdıkça kayıt etme,
doküman takibi için doküman numaralandırma,
kullanıcıların dokümanlara anlık müdahale tarihleri gibi
özellikleri ile bilgi güvenliği ve iş sürekliliği süreçlerinize
yardımcı olur.


