Hvorfor trenger din bedrift
et digitalt hendelsesverktøy?

CRI Respons benytter Rayvn som verktøy for å eﬀektivisere og håndtere enhver hendelse

Effektivt

Enkelt og
brukervennlig

Nå ut til ditt team med avgjørende
informasjon i løpet av sekunder.
Samler svarene automatisk og
holder deg oppdatert på hendelser
og handling i sanntid.
Sanntidsstrømmen oppdateres kontinuerlig etter hvert som deltakernes
status blir bekreftet. Spør aldri igjen
om noen har mottatt varselet ditt.
Mulighet å tildele oppgaver og sette
tidsfrister. Brukere varsles når oppgaver er tildelt og hvis frister ikke
overholdes.

En enkel løsning for å håndtere
hendelser.
Enkelt å generere rapporter for å
kunne evaluere hvordan organisasjonen din har håndtert situasjonen.
Inviter eksterne partner til å delta i
hendelseshåndteringen, eller gi
dem tilgang til utvalgte deler av
loggen.
Rayvn har servere over hele verden
som leverer raske tilkoblingstider,
og sikrer stabiliteten til tjenesten.
Rimelig og gjennomsiktig pris.

Spar tid og
ressurser
RAYVN tidfester automatisk alle
handlinger, slik at du med ett
tastetrykk
etter
krisen,
kan
gjenskape tidslinjen for hvordan
situasjonen utviklet seg, uten å
måtte bruke dager eller uker på å
samle inn informasjon manuelt fra
e-post, tekstmeldinger, etc.
Sørger for at teamene dine har delt
og lik situasjonsforståelse for å
muliggjøre
raske
beslutninger
basert på oppdatert informasjon

Hvorfor velge CRI Respons
som leverandør av hendelsesverktøy?
Bedriften får et intuitivt og brukervennlig verktøy og en rådgiver med høy fagkompetanse

Kompetanse
Tilgang på bred kompetanse
innenfor:
- Risikostyring
- Sikkerhet og beredskap
- Bærekraft

Samarbeid
-Utvidet opplæring i verktøyet.
-Øvelse i bruk av verktøy.
-Implementering av eksisterende
planverk i verktøy.

Pris
-Pris på forespørsel

01

Kundereise
Beredskapsdokumentasjon
Bedriften oversender eksisterende
beredskapsdokumentasjon

Workshop 1
Gjennomgang av dokumentasjon. Enighet
om hva som ønskes lagt inn i verktøyet

Oppdatering
CRI Respons oppdaterer verktøy med ønsket
dokumentasjon og funksjonalitet

Workshop 2
CRI Respons gjennomfører
opplæring i bruk av verktøy

Øvelse
CRI Respons gjennomfører en øvelse i
verktøy med kunde .

Tidsbesparende
Time Spent On Notifying And Gathering Response
Will Be Reduced Signiﬁcantly By Using Rayvn

97%
SPAR 97% av tiden din med å bruke Rayvn
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