
ClearView is een marktleider op het gebied van BCM software, met       

internationale klanten in alle sectoren en regio’s. Het web based platform 

ondersteunt organisaties in het effectief managen van de Business         

Continuity Management (BCM) activiteiten, waaronder risico management, 

business impact analyse, plan ontwikkeling (Crisis/Incident Management, 

Business Continuity of Disaster Recovery), oefenen en testen plus alle 

compliance onderdelen. Het ondersteunt tevens incident management en 

crisiscommunicatie in noodsituaties. 

Wij vinden dat technologie u dient te ondersteunen en reële waarde moet toevoegen. Business continuity tools 

worden niet dagelijks gebruikt en dienen als gevolg daarvan simpel en toegankelijk te zijn voor de beheerders en 

gebruikers. Als direct resultaat van meer dan twintig jaar werkervaring op het gebied van business continuity     

management is ClearView in staat u altijd te helpen, of het nu gaat om 10 of 1.000 plannen, of u werkt vanuit één 

locatie of meerdere locaties wereldwijd verspreid, of u net begint met uw BCM activiteiten of reeds over een     

volwassen programma beschikt.  

Waarom   ? 



Het ondersteunt de processen met betrekking tot herziening, onderhoud, goedkeuring, publicatie en  

audit van alle onderdelen conform uw eigen BCM beleidseisen.  

Het is ontwikkeld rond een aantal belangrijke principes en gebaseerd op de praktijkervaring van business    

continuity professionals. Dit zijn: 

• Eenvoudig en toe te passen door elk niveau gebruiker  

• Betrokkenheid en eigenaarschap creëren bij alle gebruikers, managers en beheerders 

• Minimale centrale ondersteuning en controle benodigd 

• Ondersteunt solide, praktische BCM processen, inclusief internationale standaarden 

Het wordt veilig gehost buiten de infrastructuur van uw organisatie en beschikbaar wanneer u dat wilt of 

nodig heeft, waar u zich ook bevindt. 

Met ClearView Mobile kunt u er zeker van zijn dat u over de benodigde plannen en informatie beschikt 

indien u een verbinding heeft met een mobiel netwerk, naast de traditionele papieren documenten. 

Levert duidelijke voordelen 

• Verbetert consistentie in de aanpak binnen de organisatie 

• Minimaliseert centrale ondersteuning van het BCMS beheer 

• Zorgt voor correcte, actuele contactgegevens in alle plannen  

• Geeft verantwoordelijken de mogelijkheid eigen BIA’s, plannen en oefeningen te beheren 

• Eventueel op maat aangepast aan uw specifieke wensen en eisen 

• Beperkt data management middels interfaces met bestaande oplossingen 

• Dashboardrapportage aangaande beleid/standaard compliance status, workflow beheer en de                

managementinformatie met betrekking tot het gehele BCM proces 

• Meertalig, inclusief volledige aan te passen menu’s, invoervelden, referentie- en organisatiegegevens 

Hoe kan u helpen? 

tel.: +31 (0)229 264 797 

e-mail: info@bcmplus.nl 

clearview-continuity.nl 

Voor meer informatie: 



ClearView bestaat uit gebruikersvriendelijke en uitgekiende functionaliteit beschikbaar voor de planeigenaren,   

zowel op de PC, laptop, tablet als smartphone. Het bevat een breed scala aan toepassingen, waaronder: 

• Bouw Risk Assessment sjablonen met mitigerende maatregelen en duidelijke links naar ISO 22301. 

• Ontwikkel Business Impact Analyses op proces en organisatorisch niveau met duidelijk gedefinieerde 

herstelstrategieën. 

• Creëer Plannen direct vanuit de BIA’s naar centraal beheerde sjablonen voor alle mogelijke vereiste 

plannen, van Business Continuity/Recovery, tot Incident en Crisis Management. 

• Ontwikkel Middelenplannen voor IT Disaster Recovery. 

• Voer interactieve Oefeningen en Testen uit voor de ontwikkelde plannen, waarbij verbeterpunten  

worden gecreëerd en non-conformances worden opgelost. 

• Creëer en print Rapportages om de effectiviteit van het BC programma te 

beoordelen, voer ‘gap analyses’ uit, bekijk workflow dashboards en beoor-

deel compliance met uw beleid en/of BC standaarden. 

• Beheer effectieve Emergency Notification en communicatie  

ter ondersteuning van planactivatie. 

• Dynamisch Incident Management, toegankelijk op de belangrijkste mo-

biele apparaten/platformen. Uw plannen zijn 24/7 beschikbaar, waar u zich 

ook bevindt op de wereld, online en offline middels onze mobiele applicatie. 

Beheren van uw BCM Programma 

Met partners en distributeurs in alle regio’s zorgen   

wij voor een uitgebalanceerde mix van wereldwijde   

en lokale ondersteuning, aangepast aan de behoefte 

van de klant. Het meertalige platform maakt het voor    

gebruikers mogelijk in hun eigen taal te werken. 



 

“                                              ” Wat onze klanten zeggen… 
 

“We have experienced a seamless process when creating plans and BIA’s and find their technical support to be prompt, friendly and 

knowledgeable, not only about the product but also about Business Continuity.” 

Global Financial Services Company 

“The clean and intuitive user interface allowed us to engage with managers with minimal effort, with positive user feedback and more  

importantly very little training need.” 

Global Retailer  

“From procurement to implementation, each step of the process has been made much easier with ClearView’s excellent customer  

service, great personal support and pragmatic approach to understanding an organisation’s needs and objectives.” 

International Insurance Group 

“With guidance from the ClearView team, we have made the transition from a simple document repository to a fully interactive platform 

which has given us a view of BCM activities across our organisation, which we never had before.” 

Sport Governing Body 

“The dash board and automated functions provides the scale of work flow management that is critical to our BC programme. And the 

reporting tool, in particular the dependency mapping functionality, is extremely powerful.” 

Global Telecommunications Company  

“In addition to the quality of the system, the support from Clearview technical team has been wonderful.” 

Global Bank  

“ClearView work closely with us to ensure we get the best out of their solution, but not in a way that using the solution becomes a full 

time job. They also work with us as the client to shape the future of their next software release that meets our needs.” 

Global Investment Company 

“ClearView has been a game changer for our BC program. It brought clear structure and allowed us to easily build BIAs, department and 

incident plans along with keeping us aware of plan readiness.” 

Airline Company  
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