Flokkun eftirlitsskyldra aðila eftir flækjustigi UT kerfa

Einfalt

Meðal

2. Áhættumat
4. Skipulag og gæði
5. Öryggi
6. Rekstur kerfa
7. Þróun og viðhald kerfa
8. Frávik
9. Varðveisla og meðhöndlun gagna
10. Viðbúnaðarumgjörð
12. Skráning
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Flókið

7. Þróun og viðhald kerfa
8. Frávik
9. Varðveisla og meðhöndlun gagna
10. Viðbúnaðarumgjörð
12. Skráning

Æskilegt að áhættumat sé framkvæmt reglulega
Einföld yfirlitsmynd af helstu kerfum skal liggja fyrir og meginferlar skjalfestir
Öryggiskröfum skal ávallt fullnægt
Stefna um daglegan rekstur kerfa skjalfest
Stefna um þróun og viðhald skjalfest
Ávallt skal skrá frávik og tilkynna alvarleg frávik til FME
Ávallt skal tryggja aðgengi FME að gögnum, afritunaráætlun skjalfest
Einföld viðbúnaðarumgjörð um samfelldan rekstur fyrirtækisins
Mælt er með því að óháður aðili taki út rekstur svo að hann sé í samræmi við tilmælin
Áhættumat skal framkvæmt a.m.k. árlega.
Yfirlitsmynd af helstu kerfum og samtengingum þeirra skal liggja fyrir, allir helstu ferlar
skjalfestir og tryggt að unnið sé eftir þeim
Öryggiskröfum skal ávallt fullnægt
Stefna um daglegan rekstur kerfa skjalfest, rekstrarhandbækur tiltækar
Stefna um þróun og viðhald skjalfest ásamt vinnuferlum
Ávallt skal skrá frávik og tilkynna alvarleg frávik til FME
Ávallt skal tryggja aðgengi FME að gögnum, ítarleg afritunar- og endurheimtaráætlun
Ítarleg viðbúnaðarumgjörð um samfeldan rekstur fyrirtækisins
Úttekt óháðs aðila og niðurstöðum skilað til FME
Áhættumat skal framkvæmt a.m.k. árlega.
Yfirlitsmynd af helstu kerfum og samtengingum þeirra skal liggja fyrir, ítarlegar lýsingar á
öllum helstu kerfum, allir ferlar skjalfestir og tryggt að unnið sé eftir þeim
Öryggiskröfum skal ávallt fullnægt
Stefna um daglegan rekstur kerfa skjalfest, rekstrarhandbækur tiltækar og virkt eftirlit með
að unnið sé eftir þeim
Stefna um þróun og viðhald skjalfest ásamt vinnuferlum og virkt eftirlit með að unnið sé eftir
þeim
Ávallt skal skrá frávik og tilkynna alvarlega frávik til FME
Ávallt skal tryggja aðgengi FME að gögnum, ítarleg afritunar- og endurheimtaráætlun
Fullkomin viðbúnaðarumgjörð um samfeldan rekstur fyrirtækisins
Úttekt óháðs aðila og niðurstöðum skilað til FME

