Scandinavian Information Audit

KURSUS
Risikovurdering for records management, records systemer og processer
Værktøjer – metoder – ISO/TR 18128:2014
4. juni 2015, kl 9.00 – ca. 16.30
Bojesen på Axelborg i København
En af grundpillerne i records-/document management og informationssikkerhed er at identificere, vurdere og tage relevant
aktion på det, der kan true vores kritiske dokumentation og viden. Risici for records og dokumentation kan identificeres ud fra
forskellige faktorer, hvor noget kan gå galt:
- Interne faktorer
- Eksterne faktorer
- Systemer og processer
I 2014 fik vi en international standard som et værktøj til identifikation, analyse og vurdering af de risici, der er forbundet med
håndtering af kritisk dokumentation "ISO/TR 18128:2014 Information and documentation – Risk assessment for records
processes and systems”.
På dette kursus gennemgår vi risici i forbindelse med records management og tager udgangspunkt i metoder og værktøjer fra
ISO 18128. Vi supplerer med andre gængse værktøjer og metoder, som vi bruger i vores konsulentopgaver.
INDHOLD
Forretningsværdi ved systematisk at identificere, analysere og tage aktion på risici i forbindelse med records/document management
Risikovurdering og risikokriterier for information, records, dokumentation og viden
Identifikation af risici, herunder:
• Eksterne risici
• Interne risici
• Risici i forbindelse med systemer og processer
Analyse af identificerede risici og estimering af sandsynlighed
Evaluering og prioritering af risici
Kommunikation og formidling af risici
Workshop – opstil din egen risikovurdering efter metoderne i ISO 18128
Praktisk anvendelse af risikovurdering i forbindelse med ESDH, records-/document management, dokumentkontrol,
arkiv/arkivering, informationsarkitektur, SharePoint samt som supplement til vurdering af Cloud og andre storage
muligheder.
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INFORMATION OM KURSET
Målgruppe

Alle der arbejder med records management, dokumenthåndtering, ESDH/EDH, informationssikkerhed, journalisering,
kvalitetssikring, arkivering og dokument kontrol og som har brug for at kunne identificere og håndtere risici.

Underviser

Tine Weirsøe er direktør i Scandinavian Information Audit og arbejder som senior konsulent, auditor, underviser og
foredragsholder. Hun har 30 års erfaring med records og information management fra offentlige og private
virksomheder i de nordiske lande, USA, Schweiz, Holland og Italien samt fra ansættelser i Novo Nordisk, på Børsen
og i Industrifagene (nu DI). Hun var formand for det danske nationale udvalg bag ISO 15489-familien fra 2000-2008 og
har siddet i flere danske og internationale bestyrelser. Hun er desuden ekstern lektor ved MIR, Master i
Informationsforvaltning og Records Management, Aalborg Universitet /Københavns Universitet (IVA).

Praktiske
oplysninger

•
•

•

•

Kurset afholdes den 4. juni 2015, kl 9.00 – 16.30 ( kaffe/te og morgenbolle fra kl 8.30) hos Bojesen – Axelborg,
Vesterbrogade 4A, København V (overfor Københavns Hovedbanegård og Tivoli).
Pris for deltagelse: DKK 4.000,00 (ekskl. moms). Prisen omfatter deltagelse, kursusmateriale, forplejning og
drikkevarer. Der er 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 personer fra samme virksomhed eller hvis én
person tilmelder sig mindst 2 kurser samtidig. Kun een rabatordning kan bruges ad gangen.
For yderligere information, send venligst en mail til Marianne Krogh mk@information-audit.dk eller kontakt os på
telefon
(+45) 7023 1404
Tilmelding på www.information-audit.dk

Betingelser
• Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at deltage, kan din plads frit overdrages til en kollega.
• Scandinavian Information Audit forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre
uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne tilfælde, i
dialog med de tilmeldte, forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader os desuden at
udskyde et kursus på baggrund af for få tilmeldte.
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