
MOBIUS SMART SCIM BSC/GRC
Furnizăm soluții inovatoare pentru a răspunde tuturor nevoilor tale digitale. 

Soluție informatică
completă Sistem colaborativ Bază de date 

și integrată de management strategic
și al controlului intern

multiorganizational, de ultimă
generație, integrabil cu alte sisteme
prin metode standard

instalată pe infrastructura proiectului. Baza de
date relațională, centralizată utilizează ca și
server de bază de date Microsoft SQL Server.

SĂ ÎNCEPEM ACUM!
Ne poți contacta folosind datele de mai jos. Suntem aici pentru a te ajuta să parcurgi toți pașii procesului de
dezvoltare. Ne asigurăm că te putem ajuta până la capăt.

052151 București, strada Doina nr. 9            www.mobiussoftware.ro

CONFIGURARE BSC/GRC



INFORMAȚII GENERALE!
Aplicația informatică BSC este un mediu colaborativ de lucru,  cu
accesare web, în care f iecărui uti l izator î i  este alocat un anumit rol  în
structuri le organizaționale corelat cu cel  din aplicație și  astfel  poate
executa operațiunile ce î i  sunt încredințate,  privitor la gestionarea
obiectivelor și  monitorizarea indicatori lor asociați ,  precum și  altor
elemente de spri j in al  managementului  strategic și  operațional ,  cum
sunt gestionarea întâlniri lor de lucru sau a propuneri lor de
componente de strategie,  r iscuri  și  indicatori .

Aplicația informatică BSC
permite accesul concurent

pentru utilizatorii din
cadrul entităților parte din

proiect. 

Nu exista limitare a numărului de
utilizatori. Sistemul informatic

este un utilitar pentru
managementul strategic ce asigură
sprijinul în analiza și vizualizarea

informațiilor, în raportare. În baza
rapoartelor, ulterior,

managementul poate lua deciziile
strategice ce se impun.



harta strategiei

P E R S P E C T I V A  S T R A T E G I C Ă

BENEFICIARI
ÎNVĂȚARE ȘI
DEZVOLTARE

PROCESE
INTERNE

FINANCIARĂ

Secț iunea Harta Strategiei  asigură vizualizarea hărț i i

strategice cu elementele constitutive,  vizual conectate

ș i  informaț i i le asociate.  



Legislație

Planificare
Baza de referință

Procesare și

Planificare

Plan de acțiuni

Definire obiective

derivate/activități,

indicatori 

Alocare responsabilități

Strategia Entității

O B I E C T I V E  S T R A T E G I C E

Monitorizare

Supraveghere

Raportare



Componentele aplicației includ cel puțin trei

categorii de operațiuni:

Respectarea regulilor interne şi

externe;

Gestionarea eficientă a

resurselor;

Creşterea performanţei organizaţionale;

100% trasabilitate în activitățile de management (acțiuni

utilizatori, documente încărcate, fluxuri urmărite, decizii aplicate)

BENEFICII

Inițializare și operare date;

Procesarea/calcularea datelor;

  

Raportarea datelor folosind criterii

multiple de extragere

Structura aplicației  asigură pe de o parte

instrum
entele de lucru pentru

adm
inistratori și pe de alta parte accesul și

lucrul colaborativ, pe roluri pentru

utilizatorii sistem
ului.

Toate tabelele care deservesc

sistemul BSC includ câmpuri

pentru realizarea trasabilității,

respectiv:

• Data creării/a ultimei modificări;

• Autor.

Sistemul oferă un motor de căutare complex cu rezultate de tip link către informațiile corelate,

gestionate în cadrul platformei.

MOBIUS SMART SCIM / GRC cu elementele BSC aduce în același timp, o metodologie de

implementare a unui sistem ciclic de definire a obiectivelor strategice pe baza relațiilor cauzale

dintre procesele organizației, de aliniere organizaționala și cascadare a obiectivelor pâna la nivel de

angajat, de execuție a strategiei pe baza inițiativelor strategice și de închidere a buclei de

management, pe baza măsurării, invățării, testării schimbărilor și adaptării obiectivelor strategice.

Atingerea obiectivelor într-un mod

economic, eficient şi eficace;


