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Strukturerat
I uSecure hanterar du alla 
analyser i din organisation på 
ett enhetligt och strukturerat 
sätt. Med vårt webbaserade 
systemstöd får du en totalbild 
över ditt analysarbete. Du 
strukturerar informationen via 
behörighetshantering.

Användarvänligt
Arbeta från PC, surfplatta eller 
mobil. Lägg enkelt in egna 
risker eller kontrollfrågor från 
Excel-filer. Risker och frågor 
kan vara hämtade från egna 
checklistor, ronderingsunder-
lag eller olika risklistor. 

Effektivt 
uSecure ger en tydlig över-
blick via grafer, tabeller och 
tidplaner och allt arbete sam-
las på ett ställe. Efter genom-
förd analys kan du generera 
ut färdiga analysrapporter och 
åtgärdsplaner.



Behöver du hjälp med med ditt analysarbete?

Kontakta oss!
Tel: 031 – 98 90 00
Mail: fragaoss@securitysolution.se

Riskanalys
Riskanalyser genomförs med fördel inför organisations-
förändringar, investeringar, för att uppfylla lagkrav och 
är grunden för kontinuitetsplanering och krisberedskap. 
I uSecure identifierar och värderar du risker och brister 
samt kan använda befintliga analyser eller skapa nya 
direkt i analysverktyget. Genom tydliggörandet av 
brister lyfts åtgärder som behöver prioriteras i din
organisation. 

En åtgärdsplan byggs upp, där du tidsplanerar genom-
förande och fördelar roller och ansvar. Du får en tydlig 
statusöversikt över dina risker, brister och åtgärder 
som per automatik följs upp genom mailpåminnelser 
till ansvariga. Analyser samlas på ett ställe och arbetet 
blir effektivt då liten insats krävs inför analysen samt att 
resultatet lätt genereras ut i rapporter. 

Nulägesanalys
Säkerställ din organisations efterlevnad med uSecure. 
Jämför din organisations nuläge gentemot önskat 
börläge. Underlag för granskning kan exempelvis vara 
olika lagkrav, policy eller standarder. Du behöver inte 
börja om från början med ditt arbete utan du kan enkelt 
använda befintlig information genom att importera en 
Excelfil med egna frågeunderlag. 

I analysverktyget värderar du sedan frågorna och får 
fram åtgärdsförslag och ditt nuläge. Allt samlas på ett 
ställe och resultatet genereras lätt ut i rapporter vilket 
innebär en minimal arbetsinsats vid slutförandet.

Fasttrack
Med denna funktion kan du enkelt via din smartphone 
eller platta genomföra olika typer av revisioner och 
ronderingar som kräver korta och snabba svar och 
värderingar. Du kan även ta en bild och anteckna om 
så önskas, när du är klar kan du enkelt generera ut en 
fasttrack-rapport. 

För ett effektivt analysarbete


