
 

Τι είναι το BowTie Pro™? 

Το BowTie Pro™ είναι ένα τεχνικά προηγμένο αλλά και εύκολο στη χρήση εργαλείο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης της επικινδυνότητας. Το διάγραμμα bowtie είναι μια ισχυρή οπτική παρουσίαση της διαδικασίας εκτίμησης 

κινδύνου που γίνεται εύκολα κατανοητή από μη ειδικούς. 

Ο "κόμβος" είναι το γεγονός που θέλουμε να αποτρέψουμε να συμβαίνει. Αριστερά του κόμβου βρίσκονται οι αιτίες που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν την εμφάνιση του συμβάντος, δηλαδή οι απειλές, και τα αντίστοιχα μέτρα πρόληψής τους 

(δέντρο σφαλμάτων). Ενώ στα δεξιά του κόμβου βρίσκονται οι λεπτομέρειες για τις πιθανές συνέπειες που θα είχε το εν 

λόγω συμβάν καθώς και τα αντίστοιχα κατασταλτικά μέτρα αυτών (δέντρο γεγονότων). 

Τα BowTies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση οποιουδήποτε τύπου κινδύνου, π.χ. περιβαλλοντικού, υγείας & 

ασφάλειας, επιχείρησης, πολιτικής, προστασίας κ.λπ. 

 

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα bow tie, 

προσδιορίστε τα εξής: 

 Κίνδυνο / συμβάν που πρέπει να 

αποφευχθεί 

 Απειλές που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν την εμφάνιση του συμβάντος 

 Συνέπειες του συμβάντος 

 Μέτρα για την αποφυγή εμφάνισης 

του συμβάντος 

 Μέτρα για τον περιορισμό των 

συνεπειών 

 

Οι πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράμματος συνήθως αποκτώνται μέσω συνεδριάσεων μικρών ομάδων 

δομημένων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αναζήτηση νέων ιδεών. Η ευκολία χρήσης του BowTie Pro™ επιτρέπει τη 

δημιουργία και επεξεργασία του στην οθόνη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με την ομάδα, είτε με τη χρήση των 

εποπτικών διαγραμμάτων είτε με τη χρήση του Risk Profiler το οποίο μοιάζει με μία λίστα κινδύνων. Η οπτική παρουσίαση 

επιτρέπει τόσο την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού όσο και την αποτελεσματική αναθεώρηση από κάποιον που 

δεν εμπλέκεται στην αρχική αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις μπορούν εύκολα να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά 

πάσα στιγμή. 

Το BowTie Pro ™ έχει τους δικούς του ευέλικτους πίνακες αξιολόγησης επικινδυνότητας. Έχει επίσης τη δυνατότητα να 

ενσωματώνει βασικές πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση κάθε μέτρου π.χ. ενέργειες, υπεύθυνους υλοποίησης, 

παραμπομπές σε έντυπα/ έγγραφα, επιβεβαίωση αξιοπιστίας του μέτρου κ.λ.π. Οι εν λόγω πληροφορίες μόλις εισαχθούν, 

μπορούν να ανακτηθούν είτε στην οθόνη είτε μέσω εύχρηστων τυποποιημένων αναφορών. Οι πληροφορίες 

χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση και την παρουσίαση του τρόπου διαχείρισης της επικινδυνότητας. Μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν ως βασικές λίστες ελέγχου από ελεγκτές. 

 
Απλό διάγραμμα bowtie 

 
Δέντρο σφαλμάτων     Δέντρο γεγονότων 

Διευρυμένο διάγραμμα BowTie 



 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του BowTie Pro™? 

 Ισχυρή οπτική γραφική διεπαφή χρήστη 

 Γρήγορο, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση 

 Ανάκτηση δεδομένων με τυποποιημένες αναφορές και εικόνες 

 Συστηματική ανάπτυξη των Bowties 

 Παράγει λίστες κρίσιμων εργασιών HSE, συμπεριλαμβανομένων 

των καθηκόντων και τον καθορισμό υπευθύνων 

 Επιτρέπει την άμεση εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο κινδύνων 

 Είναι Πλήρως φορητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο ή σε 

μεμονωμένο PC 

 Επιτρέπει την επεξεργασία και την αναθεώρηση των αξιολογήσεων 

 Παρέχει πλήρη προσαρμογή του Risk Matrix ως προς το μέγεθος, 

τις κατηγορίες, τα χρώματα και τουςορισμούς 

 Επιτρέπει την τεκμηρίωση όλων των ελλείψεων που εντοπίζονται 

στη διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας 

 Διευκολύνει τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης 

 Παρέχει φίλτρα διαγραμμάτων 

 Τυποποιεί τους ελέγχους ποιότητας 

 Παρέχει προσαρμοσμένα διαγράμματα 

 Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας και παρουσίασης των διάγραμματων bowtie σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα 

 Παρέχει υψηλή ανάλυση συσχετίσεως 

Ποια είναι τα οφέλη του BowTie Pro™ 
 Διευκολύνει τη συστηματική, συνεχή αλλά και ευέλικτη ανάλυση των 

επιχειρηματικών κινδύνων 

 Προσφέρει ταχεία αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων 

 Δημιουργεί αναφορές σε μορφή που να ανταποκρίνεται στις 

συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών 

 Αποτελεί πολύτιμος βοηθός στην κοινοποίηση και κατανόηση του 

πλαισίου ελέγχου κινδύνων ενός οργανισμού 

 Ενισχύει την κατάρτιση του προσωπικού στη διαδικασία διαχείρισης 

επικινδυνότητας και καθορίζει τους κρίσιμους ρόλους του 

προσωπικού και τα καθήκοντά του 

 Συμβάλλει σε οποιονδήποτε έλεγχο 

 Διαμορφώνει τη διαδικασία ελέγχου ώστε να συμβάλλει στην 

αξιολόγηση των συνεπειών από οργανωτικές ή διαδικαστικές 

αλλαγές 

 Εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της επικινδυνότητας και την παρουσίασή της σε μετόχους, η σε άλλους 

ενδιαφερόμενους και ρυθμιστικούς φορείς 

 Βελτιώνει την απόδοση της επιχείρησης 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια μη υποχρεωτική δοκιμή 30 ημερών 

BowTie Pro™ 
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