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Report viditelností případu
Často se nám stává, že nám klienti píší s dotazy ohledně viditelností případů, případně kdo může
spouštět událost u daného případu.
Proto jsme vytvořili pro administrátory možnost vygenerovat
si report, kde uvidí seznam všech uživatelů s právy, která jim
dávají možnost vidět případ. Níže v tom samém reportu se
také zobrazí seznam uživatelů, kteří mají možnost spouštět aktivní události.
Report naleznete v pravém horním rohu detailu případu, hned vedle tlačítka Graf.

Heatmapa rizik

-AZN-

Řešíte evidenci a hodnocení rizik? Chtěli byste mít rychlý a jasný přehled nad jejich
aktuálním stavem?
V TASu máme k dispozici proces pro identifikaci, analýzu a revizi rizik včetně
řešení nápravných opatření. Rizika máme možnost sledovat standardně
jednotlivě prostřednictvím definovaných přehledů s proklikem do detailu případu
s podrobnějšími informacemi a historií.
Nově je k dispozici souhrnný report s barevným škálováním dle aktuální úrovně rizika.
Report je nastaven v pohledu na jednotlivá rizika v řádcích pod sebou a ve sloupcích
jsou poté uvedeny typy hrozeb či zranitelností, v rámci kterých jsou zvlášť rizika
hodnocena.
Tento report sumarizuje všechna zadaná rizika a obsahuje vždy aktuální informace.
Úrovně rizik jsou rozděleny
do čtyř kategorií – nízké,
střední, vysoké, kritické
a dle toho jsou hodnoty
relevantně podbarveny
definovanou barvou.

Notifikace v TASu
Už jste si všimli ikonky zvonku v TAS4? K čemu přesně slouží?
Ikona zvonku reprezentuje notifikace TASu. Notifikace přihlášeného uživatele upozorňují
na nové úkoly, takže uživatel už nemusí chodit na dashboard nebo do seznamu všech
svých úkolů k tomu, aby zjistil, že má nový úkol.
Navíc je tabulka úkolů živě napojená na databázi, což v praxi znamená, že pokud přibyde
nový záznam, ihned se v seznamu objeví. Živé napojení vždy poznáte podle obrázku
sponky na spodu tabulky.

-OVE-

V brzké době se “živé“
notifikace dostanou také do
dalších částí TASu.
-TJI-

...co byste rádi do TASu implementovali Vy?

dejte nám vědět:

